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ОБСЯГ І БУДОВА СЛОВНИКА 

Словник містить* 
1. Загальновживану лексику (незалежно від походження) сучасної 

української літературної мови. 
2. Власне українську лексику, у тому числі професійну та терміноло¬ 

гічну, а також слова на позначення явищ матеріальної і духовної культу¬ 
ри українського народу. 

3. Новітню лексику, що ввійшла до широкого вжитку впродовж ос¬ 
танніх років. 

4. Слова, які за звуковим оформленням повністю або частково збіга¬ 
ються з лексичними одиницями інших мов, але відрізняються своїм зна¬ 
ченням та утвореними на їх основі дериватами. 

5. Слова, що за наявності спільної з лексемами інших мов кореневої 
частини характеризуються питомо українськими похідними. 

6. Широко вживані складноскорочені слова. 
7. Продуктивні в українському словотворенні частини складних слів. 
Структура Словника зумовлена його метою: розкрити значення слів, 

подати окремі їх граматичні форми, найхарактерніші синоніми та сло¬ 
вотвірні ряди, виділити стилістично марковану лексику. Тим самим і ви¬ 
значається зміст словникових статей. Словник у цілому має комбінований 
характер, оскільки в ньому, крім алфавітного, використано гніздовий 
принцип розташування матеріалу. 

СЛОВНИКОВА СТАТТЯ 
1. Усі реєстрові слова, крім односкладних, подаються з наголосами. 

Словник відбиває також варіанти словесних наголосів і фіксує наголос 
в окремих граматичних формах відмінюваних слів. 

2. Паралельно вживані фонетичні та структурні варіанти заголовних 
слів подаються в одній статті. Варіанти лексичних одиниць, що почина¬ 
ються на /-Д у-в містяться у відповідних статтях на літери / та у. Якщо 
звукове оформлення слова у таких випадках пов’язане з відмінністю лек¬ 
сичних значень, то слова подаються в різних статтях. 

3. Слова-омоніми фіксуються в окремих статтях з позначкою біля них 
(угорі) арабськими цифрами. 

4. Відмінювані слова подаються у своїй початковій формі: іменники, 
кількісні числівники та займенники неприкметникової форми — у назив¬ 
ному відмінку однини; іменники, вживані тільки в граматичній формі 
множини, — у називному відмінку множини; прикметники та дієприк¬ 
метники, порядкові числівники та займенники прикметникової форми — 
у називному відмінку чоловічого, жіночого та середнього роду (реєстрове 
слово наводиться в чоловічому роді, а для жіночого та середнього вказу¬ 
ються відповідні закінчення); дієслово — у формі інфінітива. 

5. При відмінюваних іменниках, кількісних числівниках і займенни¬ 
ках неприкметникової форми подається форма родового відмінка одни¬ 
ни; якщо родовий відмінок однини реєстрового слова має паралельні 
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закінчення, то подаються обидва; коли ж закінчення виступає формаль¬ 
ним показником полісемічного слова, воно подається перед тлумаченням 
відповідного значення. 

За наявності звукових змін у відмінюваному слові воно в родовому 
відмінку подається повністю або частиною, яка відбиває звукові зміни. 

Закінчення родового відмінка подається і при іменниках, що вжива¬ 
ються тільки у множини (із позначкою ми.). 

До окремих іменників подаються також форми орудного відмінка од¬ 
нини. 

6. Іменники, що є назвами особи, істоти чи персоніфікованого предме¬ 
та або явища, подаються повністю у формі кличного відмінка — з по¬ 
значкою узверт. (у звертанні). 

7. При іменниках є вказівка на рід. 
8. Невідмінювані іменники супроводжуються позначкою невідм. 
9. Співвідносні видові форми дієслова подаються в одній словниковій 

статті. При цьому спочатку наводиться форма недоконаного виду. Якщо 
дієслова одного виду мають фонетичні варіанти, вони фіксуються в одній 
статті (першим іде більш уживаний варіант). 

Після граматичних форм дієслова вказується його вид — недок. (не- 
доконаний) або док. (доконаний). 

10. До дієслів подаються форми першої і другої особи однини тепері¬ 
шнього часу (дієслів недоконаного виду) або майбутнього часу (дієслів 
доконаного виду). 

У дієсловах, що не мають названих форм, а також у дієсловах на -ся 
середньо-зворотного стану наводиться форма третьої особи однини. Ця ж 
форма подається і до безособових дієслів, при яких ставиться відповідна 
позначка безос. (безособове). 

11. Вищий ступінь якісних прикметників, що утворюється від іншої 
основи або з фонетичними змінами в основі, подається як форма відпо¬ 
відного прикметника нульового ступеня, з позначкою в. ст. 

12. При займенниках після граматичних форм наводиться позначка 
займ. (займенник) і вказується розряд. 

13. Прислівник супроводжується позначкою присл. (прислівник). 
Відповідні позначки мають і прийменники (прийм.), сполучники (слол.), 
частки (част.) та вигуки (виг.). 

14. Після наведених граматичних форм стилістично марковані слова 
мають вказівку на сферу їх уживання та стилістичне забарвлення. 

15. Тлумачення стисло розкриває значення слова. У багатозначних 
словах спочатку подається пряме значення, а потім — переносне. Якщо 
полісемічне слово має і загальновживане, і спеціальне значення, то пер¬ 
шим подається загальновживане, на основі якого розвинулося переносне. 
Коли ж загальновживане значення є вторинним, похідним із спеціально¬ 
го, то термінологічне значення подається першим. Особливі ви£ви лек¬ 
сичного значення розмежовуються скісною рискою. 

Термінологічний характер значення слова і його належність до певної 
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галузі науки, техніки, виробництва тощо розкривається у дефініції. Якщо 
в тлумаченні немає такого розкриття, то ставиться позначка, яка вказує 
на віднесення слова до певної сфери вживання. 

16. Слова тієї самої категорії тлумачаться, як правило, однотипно. 
17. Приклади-ілюстрації наводяться обмежено: при характеристиці 

окремих багатозначних слів, а також коли слово має вузьку сферу вжи¬ 
вання або обмежену сполучуваність з іншими словами. 

18. Розкриття значення слова в ряді випадків доповнюється наведен¬ 
ням найбільш характерних стійких словосполучень термінологічного й 
нетермінологічного характеру. Відповідні сталі сполуки, у тому числі 
фразеологізми, виділяються жирним шрифтом. 

19. Крім тлумачення реєстрового слова, у словниковій статті пода¬ 
ються, де це можливо, його синоніми. Словник містить їх алфавітний по¬ 
кажчик із віднесенням до слова, яке тлумачиться. У дужках після 
заголовного слова відповідної статті вказується його власне синонімічна 
форма. 

20. Зважаючи на обмежений обсяг Словника та його комбінований 
характер, словникова стаття містить також ряд спільнокореневих, зна¬ 
чення яких витлумачується через значення реєстрового слова. 

21. Якщо значення спільнокореневого (похідного) слова суттєво 
відрізняється від базового своїм понятійним змістом, то таке слово тлу¬ 
мачиться в окремій статті. 

СКОРОЧЕННЯ 
абрев. — абревіатура. 
абстр. — абстрактне слово 
ав. — авіація 
анат. — анатомія 
антр. — антропологія 
арх. — архаїзм 
археол. — археологія 
архіт. — архітектура 
астр. — астрономія 
безос. — безособова форма дієслова 
біол. — біологія 
бот. — ботаніка 
буд. — будівельна справа 
бухг. — бухгалтерія 
вет. — ветеринарія 
виг. — вигук 
військ. — військова справа 
вказ. — вказівний 
в. ст. — вищий ступінь 
вставн. сл. — вставне слово 

вульг. — вульгарне слово, вираз 
геогр. — географія 
геод. — геодезія 
геол. — геологія 
геом. — геометрія 
гідр. — гідрологія 
гір. — гірництво 
грам. — граматика 
дав. — давальний відмінок 
див. — дивись 
дипл. — дипломатія 
дит. — дитяче слово 
діал. — діалектне слово 
дієприкм. — дієприкметник 
діеприсл. — дієприслівник 
док. — доконаний вид 
дієс. — дієслово 
друк. — друкарська справа 
ек. — економіка 
ел. — електрика 



ент. — ентомологія 
етн. — етнографія 
ж. — жіночий рід 
жарг. — жаргонне слово 
жарт. — жартівливе (слово, вираз) 
займ. — займенник 
зал. — залізничний термін 
зам. — замість 
запереч. — заперечне 
знач. — значення 
заст. — застаріле слово 
зах. — західноукраїнське слово 
збірн. — збірне 
зменш. — зменшувальна форма 
знах. — знахідний відмінок 
зневажл. — зневажливе (слово, ви- 
раз) 
зоол. — зоологія 
із спол. — із сполучником 
/м. — іменник 
інфін. — інфінітив 
інформ. — інформатика 
ірон. — іронічне (слово, вираз) 
іст. — історія 
/ т. ін. — і таке інше 
/ т. п. — і тому подібне 
кіб. — кібернетика 
кільк. — кількісний 
кін. — кінематографія 
книжн. — книжне (слово, вираз) 
кул. — кулінарія 
лайл. — лайливе слово, вираз 
лінгв. — лінгвістика 
літ. — літературознавство 
лот. — логіка 
майб. ч. — майбутній час 
мат. — математика 
мед. — медицина 
метоп. — метономія 
метеор. — метеорологія 
механ. — механіка 
мин. ч. — минулий час 
мисл. — мисливство 
мист. — мистецтвознавство 
міси. — місцевий відмінок 

міф. — міфологія 
мн. — множина 
мор. — морська справа 
муз. — музика 
наказ, сп. — наказовий спосіб 
напр. — наприклад 
нар.-поет. — народно-поетичне слово 
наук. — науковий термін 
невідм. — невідмінюване 
недок. — недоконаний вид 
незм. — незмінне слово 
несхв. — несхвальне 
обряд. — обрядове 
одн. — однина 
однокр. — однократне 
означ. — означення 
орн. — орнітологія 
оруд. — орудний відмінок 
ос. — особа 
пас. — пасивний стан 
перев. — переважно 
перен. — переносне значення 
пестл. — пестливе 
пнт. — питальне 
поет. — поетичне (слово, вираз) 
політ. — політика 
прийм. — прийменник 
прикм. — прикметник 
присв. — присвійний 
присл. — прислівник 
присудк. сл. — присудкове слово 
прям. — пряме значення 
псих. — психологія 
радіо. — радіотехніка 
рел. — релігія 
риб. — рибальство 
рідк. — рідковживане слово 
род. — родовий відмінок 
розм. — розмовне (слово, вираз) 
с. — середній рід 
сад. — садівництво 
с.г. — сільське господарство 
соціол. — соціологія 
спол. — сполучник 
спец. — спеціальне (слово, вираз) 
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спорт. — спортивний термін 
ствердж. — стверджувальне 
тавт. — тавтологія 
театр. — театральний термін 
текст. — текстильна галузь 
теп. ч. — теперішній час 
техн. — техніка 
торг. — торговий термін 
ужив. — уживається 
у зверт. — у звертанні 
у знач. — у значенні 
уроч. — урочисте (слово, вираз) 
у спол. — у сполученні 
фам. — фамільярне 
фарм. — фармакологія 
ф/з. — фізика 

фізіол. — фізіологія 
філол. — філологія 
філос. — філософія 
фін. — фінансова справа 
фольк. — фольклор 
фот. — фотографія 
хім. — хімія 
церк. — церковне (слово, вираз) 
част. — частка 
числ. — числівник 
ч. — чоловічий рід 
шах. — шаховий термін 
шк. — шкільного вжитку (слово, 
вираз) 
юр. — юридичний термін 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
• — синоніми 
Л — сталі словосполучення 

— фразеологізми 
□ — спільнокореневі слова 

/ — особливі вияви значення 
// — вказівка на те, що наведені 
мовні одиниці стосуються всіх по¬ 
передніх значень 

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА. ЗВУКИ І ЛІТЕРИ 
Друковані Звуки Назва 

літери літери 
Аа [а] а 
Бб [б] бе 
Вв [в] ве 
Гг [г] ге 
Ґг [ґ] Ге 
Дд [д] де 
Ее М 

[є] — після 
е 

Єє м’як, приг.; 
Не) 

є (йе) 

Жж м же 
Зз ІЗ] зе 
Ии 
І: їй] 

Г; 1 
и 
• 

1 
1 (ИІ) 

11 
•• 

п 
А* 

14 
№ 

Ий Ш йот 
Кк М ка 
Лл N ел 
Мм |м) ем 
Нн [н] ЄН 

Друковані Звуки Назва 
літери літери 
Оо [0] 0 
Пп [П] пе 
Рр [р] ер 
Сс [С] ес 
Тт [т] те 
У [у] У 
Фф ІФ] еф 
Хх [X] ха 
Цц м це 
Чч м че 
Шш м ша 
Шш [шч] ща 
Ьь 

[у] — після 
м’який знак 

Юю м’як, приг.; 

ІІУІ 
[а] — після 

ю(йу) 

Яя м’як, приг.; 

Па] 
я (йа) 



А АБЗАЦ 

А1, спол. 1. протиставний. Поєднує 
речення, протиставлені змістом 
одне одному; значенням близький до 
«але», «проте», «навпаки». 2. про¬ 
тиставний. Поєднує члени речення 
або частини складного речення, не 
відповідні одне одному змістом. 
• але, проте, однак. 3. проти¬ 
ставний. Поєднує протилежні 
змістом частини складного речення 
або члени речення, які мають 
відтінок допустовості; поєднує 
підрядну допустову частину склад¬ 
ного речення з головною. • проте, 
однак, все-таки. 4. зіставний. По¬ 
єднує члени речення або частини 
складного речення, в яких зіставля¬ 
ються дії, значенням наближаєть¬ 
ся до «тим часом», «водночас». 5. 
приєднувальний. Приєднує части¬ 
ни складного речення або члени 
речення під час послідовного ви¬ 
кладу думок, опису ряду пред¬ 
метів чи явищ; поєднує частини 
складного речення, які виражають 
послідовність подій або порядок 
розташування чого-небудь у про¬ 
сторі; приєднує до того чи іншого 
слова в реченні члени речення або 
частини складного речення, що 
розвивають, доповнюють вислов¬ 
лену думку; приєднує вставні сло¬ 
ва і речення або вставлені речен¬ 
ня; приєднує члени речення або 
частини складного речення, які 
додатково характеризують або 
оцінюють висловлену думку; при¬ 
єднує члени речення або частини 

складного речення, які вказують 
на висновок, що випливає з попе¬ 
редньої частини; уживається на 
початку речень, в основному пи¬ 
тальних. 6. приєднально-підсиліо- 
вальний; у сполученні із займ. 
і присл. «як», «який», «скільки», 
«що» та ін. Приєднує речення 
(здебільшого питальні та спону¬ 
кальні, кожне з яких може бути 
й окличним) або члени речення, 
підсилюючи виразність їх змісту. 
А2 (часто вимовляється подовже¬ 

но: а-а!), виг. 1. Виражає здогад, 
здивування і т. ін. 2. Виражає не¬ 
задоволення, погрозу, досаду, зло¬ 
радство. 3. Виражає переляк, 
відчай, біль. 
А3, част. спонукальна. Уживаєть¬ 

ся на початку речень при присуд¬ 
ках, що виражають заклик, наказ 
виконувати дію. 
АБАЖУР, а, ч. Затінок різної 

форми із будь-якого матеріалу на 
лампу (свічку і т. ін.) для захисту 
очей від світла або зосередження 
світла в певному напрямі. □ аба¬ 
журчик, абажурний. 
АБАТ, а, ч. 1. Глава католицько¬ 

го чоловічого монастиря. 2. У Фран¬ 
ції — католицький священик. 
// □ абатйса, абатський, абатство. 
АБЗАЦ, у, ч. 1. Відступ управо 

на початку першого рядка тексту 
або якої-небудь частини тексту для 
відокремлення її від інших частин. 
2. Частина тексту між двома таки¬ 
ми відступами. 
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АБИ, спол. 1. Починає підрядні 
частини умови у складному ре¬ 
ченні. • колй б лише, тільки б. 2. 
Починає підрядні частини мети 
у складному реченні. • щоб. 3. 
Починає підрядні додаткові час¬ 
тини у складному реченні. • щоб. 
4. діал. Починає підрядні допус¬ 
тові частини у складному реченні. 
• хоча б, хбч би. 
АБИДЕ, присл. У будь-якому 

місці. • будь-де, хоч де. 
АБИКОЛИ, присл. У будь-який 

час. • будь-коли, хоч колй. 
АБИКУДИ, присл. У будь-яке 

місце. • хоч кудй. 
АБЙ-НО, спол. Щоб тільки, лише 

б тільки. 
АБЙ-ТО, присл. 1. Недбало. • як- 

небудь. 2. Без потреби, без певної 
мети. 
АБЙХТО, абйкого (з прийм. абй 

в кого, абй до кбго і т. ін.), займ., 
неознач. Немає значення, байду¬ 
же хто. • будь-хто, хоч хто, хто- 
будь. 
АБЙЧИЙ, я, є, займ., неознач. 

Байдуже чий. 
АБЙЩИЦЯ , і, ж. Щось незнач¬ 

не, не варте особливої уваги, яке не 
має цінності. • дрібнйчка, дещиця, 
абйщо, дурнйця, дурнйчка. 
АБЙЩО, абйчого (з прийм. абй 

з чого, абй до чого і т. ін.), займ., 
неознач. 1. Немає значення, байду¬ 
же що. • будь-що, хоч що. 2. Усе 
одно, який предмет, яке явище і т. ін. 
з ряду подібних. • що-небудь, що- 
будь. 3. у знач. ім. Щось незначне, 
не варте особливої уваги, яке не має 
цінності. • дрібнйчка, дещиця, 
абйщиця, дурнйця, дурнйчка. 4 
у знач. ім. Думки, висловлювання, 
слова і т. ін., позбавлені здорового 
глузду. • нісенітниця, дурнйця, 
дурнйці, ахінея, бозна-що, казна-що. 
5. у знач. ім. Ні на що не здат¬ 
на людина. • нікчема, недоріка, 
нуль. 

АБЙЯК, присл. 1. Без старання 
і ретельності. • недбало, недбай- 
лйво, будь-як, як-небудь. 2. Не так, 
як слід, як хотілося б. • казна-як, 
так-сяк, сяк-так, недоладно. 3. 
Якимсь чином, так чи інакше. 
• якось, як-небудь, якось-то, сяк- 
так, так-сяк. 
АБЙЯКИЙ, а, е. 1. Нем ає зна¬ 

чення, байдуже який. • будь-якйй, 
хоч якйй, перший-лїпший. 2. Який 
нічим не виділяється серед інших, 
нічим не примітний. • звичайний, 
пересічний, прбстйй. 3. Який не має 
позитивних якостей, властивостей, 
не відповідає певним вимогам. • по¬ 
ганий, казна-якйй, недобрий, кеп¬ 
ський. 
АБІТУРІЄНТ, а, ч. І. Учень, що 

закінчує середній навчальний за¬ 
клад. • випускнйк. 2. Особа, яка 
вступає до вищого навчального чи 
середнього спеціального закладу. 
• вступнйк. // □ абітурієнтка. 
АБО1, спол. 1. розділовий. Ужи¬ 

вається на означення того, що з ряду 
перелічуваних предметів, явищ 
і т. ін. можливий тільки один. 
Д Або ... або — підкреслює взае- 
мовиключення перелічуваних пред¬ 
метів, явищ і т. ін. 2. розділовий. 
Уживається на означення того, що 
предмети чи явища періодично чер¬ 
гуються або змінюються іншими. 
Д Або ... або — посилює роз¬ 
дільність у чергуванні перелічува¬ 
них предметів, явищ і т. ін. 3. пояс¬ 
нювальний. Уживається в значенні 
«тобто», «іншими словами». 
АБО2, част., розм. Уживається 

в питальному реченні в значенні 
«хіба». 
АБОНЕМЕНТ, а, ч. 1. За плату 

або безкоштовно надане право про¬ 
тягом певного часу користуватися 
чим-небудь (телефоном, місцем 
у театрі, басейном та ін.). 2. Доку¬ 
мент, який посвідчує це право. 3. 
Відділ бібліотеки, де можна взяти 
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літературу додому. 4. Реєстрацій¬ 
на бібліотечна картка читача-або- 
нента. // □ абонементний. 
АБОНЕНТ, а, у. 1. Той, хто кори¬ 

стується абонементом. 2. Юридич¬ 
на чи фізична особа, яка користуєть¬ 
ся послугами телерадіомовлення на 
договірних засадах. // □ абонент¬ 
ка, абонентний, абонентський. 
АБОНЕНТСЬКИЙ, а, е. Вид 

зв’язку між абонентами (організа¬ 
ціями, окремими особами і т. ін.) 
шляхом безпосереднього двосторон¬ 
нього обміну телеграфними по¬ 
відомленнями. □ див. абонент. 
АБОРИГЕН, а, у., книжн. Корін¬ 

ний житель країни або місцевості. 
• автохтбн, тубілець, туземець. 
□ аборигенний. 
АБОРТ, у, ч„ мед. Передчасне 

переривання вагітності. □ абор- 
тйвний, абортувати, абортарій. 
Д Природний аббрт — передчас¬ 
не припинення вагітності, виклика¬ 
не ненормальностями в розвитку 
плоду або в організмі матері; вйки- 
день. 
АБОЩО, невідм. Уживається 

в разі переліку предметів (явищ 
і т. ін.) замість останнього з них, що 
не визначається. • чи що, чи що 
інше, чи щось подібне. 
АБРАЗИВИ, і в, ми. Дуже тверді 

матеріали (алмаз, корунд, карбо¬ 
рунд та ін.), що застосовуються для 
шліфування, точіння й поліруван¬ 
ня. □ абразйвний, абразйвність. 
АБРЕВІАТУРА, и, ж. 1. Складно- 

скорочене слово, утворене з пер¬ 
ших літер або перших складів чи 
частин кількох слів. □ абревіатур¬ 
ний, абревіація. 2. Знаки скоро¬ 
чення і спрощення в нотному 
письмі. 
АБРИКОСА, и, ж., АБРИКОС, 

а, у. 1. Плодове дерево, що росте на 
півдні. 2. Жовтогарячий соковитий 
плід цього дерева з великою кісточ¬ 
кою, солодкий на смак. // • жерде¬ 

ля, мореля. // □ абрикосовий, аб- 
рикосник, абрикосівка. 
АБРИС, у. У., кннжн. 1. Лінійне 

окреслення предмета; лінія, що 
окреслює форму предмета. • кбнтур, 
ббрис, окреслення. □ абрисовий. 2. 
У літографії — контур відтворюва¬ 
ного зображення, що наносять спе¬ 
ціальною тушшю на прозорий мате¬ 
ріал. 3. геод. Креслення, здійснене 
від руки під час топографічних зйо¬ 
мок у полі з позначеннями на ньому 
даних польових вимірювань, необ¬ 
хідних для побудови точного плану. 
4. перем. Загальна характеристика 
явищ, огляд подій і т. ін. 
АБСОЛЮТ, у, у. 1. Філософський 

термін для позначення незмінного, 
безкінечного, досконалого, незалеж¬ 
ного від будь-яких предметів, відно¬ 
шень і умов суб’єкта, який є само¬ 
достатнім, містить усе існуюче 
в собі й творить його. 2. Що-небудь 
самодостатнє, безвідносне, нічим не 
зумовлене. □ абсолютизація, абсо¬ 
лютизувати, абсолютизування. 
АБСОЛЮТИЗМ, у, у. Фор ма ке¬ 

рування державою, за якої влада 
повністю належить одній особі — 
монархові. • самодержавство, 
монархія, автократія, самовладдя. 
□ абсолютйст, абсолютйстка, абсо- 
лютйстський. 
АБСОЛЮТНИЙ , а, е. 1. Який 

існує поза зв’язком, без порівняння 
з чим-небудь. • безвіднбсний. □ аб¬ 
солютність. 2. Який виявляється 
цілком, не частково. □ прися. абсо¬ 
лютно. 3. Який повністю охоплює 
кого-небудь (про почуття, пережи¬ 
вання тощо). • повний, цілковйтий, 
неподільний. 4. Який не має жод¬ 
них обмежень (зі словами «влада», 
«воля», «право», «господар» і т. ін.). 
• необмежений, повний, безмежний, 
неподільний. // Д Абсолютна ве¬ 
личина [дійсного] числа, мат. — 
саме число, узяте без знака плюс 
або мінус; Абсолютна додаткова 
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вартість, ек. —додаткова вартість, 
створювана подовженням робочого 
дня за межі необхідного робочого 
часу; Абсолютна ідея, філос. — те 
саме, ідо абсолют; Абсолютний 
нуль, ф/з. — найнижча температу¬ 
ра (—273,16° С), за якої припиняєть¬ 
ся тепловий рух молекул у тілі; 
Абсолютний слух, муз. — здатність 
на слух точно визначати висоту 
звуків; Абсолютна температура, 
ф/з. — температура, що вимірюєть¬ 
ся від абсолютного нуля. 
АБСОРБЕНТ, у, ч., фіз., хім. Ре¬ 

човина, що має здатність вбирати, 
всмоктувати інші речовини. □ аб¬ 
сорбер, абсорбція, абсорбційний, 
абсорбувати, абсорбуватися, абсор- 
бування. 
АБСТРАГУВАТИ, ую, уєш, не- 

док. і док. Уявно (в думках) відо¬ 
кремлювати (відокремити) одні вла¬ 
стивості, зв’язки, відношення 
предметів чи явищ від інших. □ аб¬ 
страгуватися, абстрагований, абст¬ 
рагованість, абстрагування. 
АБСТРАКТНИМ, а, е. Який 

ґрунтується на теоретичних, відірва¬ 
них від практики і досвіду мірку¬ 
ваннях, позбавлених конкретності. 
• умоглядний, метафізйчний. □ аб¬ 
страктність, абстракція, абстрак¬ 
ціонізм, абстракціоніст, абстрак¬ 
ціоністка, абстракціоністський, 
присл. абстрактно. Д Абстрактна 
лексика — слова на означення яко¬ 
стей, категорій мислення, духовної 
та матеріальної культури. 
АБСТРАКЦІОНІЗМ, у, ч. Фор 

малістичний напрям у мистецтві 
XX ст., послідовники якого порива¬ 
ють з традиціями реалізму. □ див. 
абстрактний. 
АБСУРД, у, ч. Думки, висловлю¬ 

вання, слова і т. ін., позбавлені здо¬ 
рового глузду. • безглуздя, нісе¬ 
нітниця, нонсенс. □ абсурдйзм, 
абсурдйст, абсурдність, присл. аб¬ 
сурдно. Д Те£тр (драма, літерату¬ 

ра) абсурду — драматургія, літе¬ 
ратура, що подають світ як хаос, 
відображають песимізм, передчут¬ 
тя загибелі і т. ін. 
АБСЦЕС, у, ч. Обмежене скуп¬ 

чення гною у тканинах тіла внаслі¬ 
док запалення. • нарйв, гнійнйк, 
гнояк. 
АВАЛЬ, я, у., фін. Вексельне до¬ 

ручення, за яким особа, що його 
здійснює, бере на себе відпові¬ 
дальність перед власником вексе¬ 
ля за виконання зобов’язань віднос¬ 
но оплати цього векселя. □ аваліст. 
АВАНГАРД, у, ч. 1. Частина 

війська або флоту, що рухається 
попереду основних військових сил. 
2. перен. Найсвідоміша, найпередо- 
віша частина певної суспільної гру- 
пи або суспільства в цілому. 
// □ авангардний. 3. Сукупність 
строкатих і розмаїтих новаторських 
бунтарських рухів і напрямів у ху¬ 
дожній культурі XX ст. □ аван- 
гардйзм, авангардйст, авангардйст- 
ський. 
АВАНЗАЛ, у, ч. Невеликий зал, 

кімната перед головним залом у ве¬ 
ликих громадських будинках, пала¬ 
цах. 
АВАНЛОЖА, і. ж. Невелике при¬ 

міщення для входу в театральну 
ложу. 
АВАНПОСТ, у, ч. Передовий сто¬ 

рожовий пост, укріплений пункт на 
кордоні і т. ін. • форпост. 
АВАНС, у, ч. 1. Гроші, які пере¬ 

раховують або дають згідно з дого¬ 
вором наперед у рахунок наступних 
платежів за виконані роботи чи 
надані послуги. • завдаток, зада¬ 
ток. 2. Гроші, які видають праців¬ 
никові в рахунок належної йому за¬ 
робітної платні. // □ авансик, 
авансовий, авансувати, авансуван¬ 
ня, авансуватися, присл. авансом. 
3. мн. аванси, і в, розм. Про те, що 
було надано або обіцяно наперед 
і що необхідно виправдати, під- 
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твердити в майбутньому. □ аван¬ 
сом. 
АВАНСЦЕНА, и, ж. 1. Передня 

частина театральної сцени між за¬ 
вісою і рампою. 2. перен. Видне, 
чільне місце. Бути на аван¬ 
сцені — бути на передньому плані, 
у всіх перед очима. 
АВАНТЮРА, рідко АВАНТУ- 

РА, и, ж. І. Ризикований захід, 
дія, розрахована на випадковий 
успіх, яку починають, не зважив¬ 
ши на реальні сили та умови. 2. 
перен. Хитрий і спритний обман. 
• шахрайство, афера, махінйція. 
// □ авантюрйзм, авантюрйст, 
авантюрйстка, авантюристйчний, 
авантюрйстський, авантюрний, 
авантюрних, авантюрниця,аван¬ 
тюрницький, авантюрність; аван- 
турник, авантурниця, авантур¬ 
ницький. 3. заст. Подія, що 
трапляється здебільшого під час 
подорожі, часто пов’язана з ри¬ 
зиком, небезпекою тощо. • при¬ 
года, прйключка. □ авантюрйст, 
авантюрйстка, авантюрний. 
АВАРІЙ Н И Й, а, е. 1. Пов’язаний 

з аварією. 2. Той, що може спричи¬ 
нити до аварії. Аварійний будинок. 
І І □ аварія, аварійність. 3. Ство¬ 
рений на випадок аварії, для 
ліквідації аварії або її запобіган¬ 
ня. Аварійний вихід. Аварійна 
служба. □ аварія, аварійник, присл. 
аварійно. 
АВАРІЯ, ї, ж. 1. Значне неспо¬ 

діване пошкодження механізму, 
машини, транспортного засобу 
і т. ін. під час дії, руху. □ ава¬ 
рійний, аварійність. 2. перен., 
розм. Несподіване порушення пе¬ 
ребігу якоїсь справи. • невдача, 
нещастя. 
АВЕНЮ, невідм., ж. Широка ву¬ 

лиця, звичайно обсаджена дере¬ 
вами. 
авжеж. част., розм. 1. Ужи¬ 

вається для ствердження якої-не- 

будь думки (найчастіше у відпові¬ 
дях). • так, аякже, звичайно, атож, 
справді. 2. ірон. Уживається (з під¬ 
вищеною інтонацією) із заперечен¬ 
ням у значенні, близькому до «як¬ 
раз!», «отож!». 
АВІА, незм. 1. у знач, присл. Авіа¬ 

ційною поштою. 2. у знач, прикм. 
Який пересилається авіаційною 
поштою. 
АВІА... Перша частина складних 

слів, що відповідає: 1) слову авіа¬ 
ційний, напр.: авіакаса, авіапарк, 
авіатурйзм і т. ін.; 2) слову повітря¬ 
ний, напр.: авіазв’язок, авіасполу¬ 
чення і т. ін. 
АВІАНОСЕЦЬ, сця, ч. Військо¬ 

вий корабель з майданчиком для 
зльоту й посадки літаків, а також 
апаратами для них. 
АВІАТОР, а, ч. 1. Той, хто за¬ 

ймається польотами, авіацією. 2. 
Той, хто керує літаком. • льотчик, 
пілбт. // □ авіаторський. 
АВІАЦІЙ Н И Й, а, е. 1. Той, що 

стосується авіації. 2. Який засто¬ 
совується в авіації. Авіаційний 
бензин. 3. Який будує літаки. 
Авіаційний завод. 4. Який скла¬ 
дається з літальних апаратів, 
здійснюється, за допомогою лі¬ 
таків. Авіаційна розвідка. 
// □ авіація. 
АВІАЦІЯ, ї, ж. 1. Теорія і прак¬ 

тика пересування в повітрі на 
літальних апаратах, важчих від 
повітря. 2. Сукупність літальних 
апаратів. • повітряний флот. 
// □ авіаційний. 
АВІЗО, невідм., с., АВІЗ, а, у., 

фін. Письмове офіційне повідомлен¬ 
ня про зміни у взаємних розрахун¬ 
ках, про переказ грошей і т. ін. 
(у банківській, комерційній, бухгал¬ 
терській практиці). □ авізний, аві¬ 
зувати. 
АВІТАМІНОЗ, у, у., мед. Захво¬ 

рювання, зумовлене недостатністю 
або відсутністю того чи іншого віта- 
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міну в їжі, яку споживає людина. 
□ авітамінозний. 
АВОКАДО, невідм., с. 1. Вічно¬ 

зелене дерево з сімейства лаврових 
з їстівними грушоподібними плода¬ 
ми, поширене в тропіках та субтро¬ 
піках. 2. Плід цього дерева. 
АВРАЛ, у, V. 1. Спішна робота 

на судні, до якої залучено весь 
екіпаж чи більшу його частину. 
□ авральний, авралити. 2. перен., 
розм. Виконувана всім колекти¬ 
вом спішна робота. □ авральний, 
авральщина, авралити, присл. 
аврально. 
АВРОРА, и, ж. 1. У давньо¬ 

грецькій міфології богиня ранкової 
зорі. 2. перен. Ранкова зоря. 
АВСТРАЛ ГЙ ЦІ, ів, мн. (одн. ав¬ 

стралієць, ійця, ч.; австралійка, 
и, ж.). Корінне населення Австралії. 
□ австралійський. 
АВСТРГЙ ЦІ , і в, мн. (одн. ав¬ 

стрієць, їйця, V.; австрійка, и, ж.). 
Народ, що становить основне насе¬ 
лення Австрії. □ австрійський. 
АВТЕНТЙЧНИЙ, а, е. Не фаль 

шивий або який не є копією чи 
підробленням чого-небудь. 
• справжній, непідробний, оригі¬ 
нальний. □ автентичність. 
АВТО, невідм., с., розм. Те саме, 

що автомобіль. 
АВТО1... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає: 1) слову 
автомобільний, напр.: автоклуб, 
автомагістраль і т. ін. 2) слову ав¬ 
томобіль, напр.: автоводій, автолю- 
бйтель і т. ін. 
АВТО2... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову авто- 
матйчний, напр.: автогальмо, авто¬ 
оператор і т. ін. 
АВТО3... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову са¬ 
мохідний, напр.: автовізок, авто¬ 
грейдер і т. ін. 
АВТО4... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає словам свій, 

власний або основі с£мо, напр.: ав¬ 
топортрет, автоінфекція і т. ін. 
АВТОБАН, а, ч. Широка магіст¬ 

раль, призначена для швидкісного 
руху автомобілів. 
АВТОБІОГРАФІЯ, і, ж. Опис 

свого життя. □ автобіографічний, 
автобіографічність, автобіографізм. 
АВТОБУС, а, ч. Багатомісний 

автомобіль для перевезення паса¬ 
жирів. □ автобусний. 
АВТОВІДПОВІДАЧ, а, ч. 

Пристрій для автоматичного пе¬ 
редавання телефоном інформації, 
попередньо записаної на магніт¬ 
ну стрічку. 
АВТОВОКЗАЛ, у, ч. Комплекс 

споруд для обслуговування паса¬ 
жирів міжміських і приміських ав¬ 
тобусних сполучень та технічного 
обслуговування автобусів. 
АВТОГРАД, а, ч. Місто, що ви¬ 

никло на базі великого автомобіле¬ 
будівного заводу. 
АВТОГРАФ, а, V. 1. Текст, влас¬ 

норучно написаний автором від 
руки або надрукований. • рукопис, 
машинопис. 2. Власноручний напис 
на книзі, фотографії і т. ін. 
// □ автографічний. 
АВТОДОРОЖНІЙ, я, є. Стосов¬ 

ний до будівництва та обслугову¬ 
вання шосейних доріг. 
АВТОДРОМ, у, ч. Територія, об¬ 

ладнана для навчання водінню, ви¬ 
пробування автомобілів та прове¬ 
дення автомобільних змагань. 
АВТОІНСПЕКЦІЯ, ї, ж. 1. На¬ 

гляд за правильністю автомобіль¬ 
ного руху. 2. Державна установа, 
обов’язком якої є здійснення цього 
нагляду. // □ автоінспектор. 
АВТОКАТАСТРОФА, и, ж. Сер¬ 

йозна автомобільна аварія. 
АВТОКЕФАЛІЯ, ї, АВТОКЕ¬ 

ФАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Повне са¬ 
моврядування церкви, її неза¬ 
лежність від інших єдиновірних 
церков. □ автокефальний. 
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АВТОКЕФАЛЬНИЙ, а, е. Само- 
врядний. Д Автокефальна церк¬ 
ва — православна церква, яка має 
самостійність у розв’язанні органі¬ 
заційних і культових питань. □ ав¬ 
токефалія, автокефальність. 
АВТОКРАН, а, ч. Підйомний 

кран на автомобільному ходу. 
АВТОКРАТ, а, V., книжн. Особа 

з необмеженою верховною владою. 
• монарх, самодержець. □ авто¬ 
кратія, автократйчний. 
АВТОКУХНЯ, і, ж. Автомобіль, 

пристосований для готування і пе¬ 
ревезення гарячої їжі для тих, хто 
знаходиться, працює далеко від 
населених пунктів. 
А В ТОМ А ГАЗ Й Н, а, ч. 1. Кри 

тий вантажний автомобіль, водій 
якого розвозить товар і торгує ним 
у місцях, що не мають постійної 
торговельної мережі. • автокрам- 
нйця. 2. Магазин із продажу лег¬ 
кових автомобілів і запасних ча¬ 
стин до них. 
АВТОМАГІСТРАЛЬ, і, ж. Лоро- 

га для масового швидкісного авто¬ 
мобільного руху. • автострада. 
АВТОМАТ, а, ч. 1. Апарат (ма¬ 

шина, прилад), що виконує роботу 
за допомогою особливого механіз¬ 
му, працює згідно із заданою про¬ 
грамою без участі людини. □ авто¬ 
матний, автоматник, автоматниця, 
автоматйчний, автоматика, автома¬ 
тизувати, автоматизбваний, авто¬ 
матизування, автоматизбваність, 
автоматизація, автоматизуватися, 
присл. автоматйчно. 2. Ручна авто¬ 
матична вогнепальна зброя. □ ав¬ 
томатний, автоматник, автоматни¬ 
ця. 3. перен. Людина, що діє 
несвідомо, машинально. • рббот, 
машйна. □ автоматйчний, авто- 
матйчність, присл. автоматйчно. 4. 
розм. Кабіна, у якій знаходиться 
телефон-автомат. 
АВТОМОБІЛЬ, я, ч. Самохідна 

машина з двигуном внутрішнього 

згоряння для перевезення 
пасажирів і вантажів безрейко¬ 
вими дорогами. • автомашйна, 
машйна, автб, мотбр. □ автомо¬ 
більний, автомобілізм, авто¬ 
мобіліст, автомобілістка, автомо¬ 
білізація. 
АВТОМОТО... Перша частина 

складних слів, що відповідає за 
значенням слову автомобільно-мо¬ 
тоциклетний (стосовно до автомобі¬ 
ля і мотоцикла), напр.: автомото- 
турйзм. 
АВТОНОМІЯ, ї, ж. 1. Право са¬ 

мостійно вирішувати справи внут¬ 
рішнього законодавства, управ¬ 
ління у межах, передбачених 
конституцією. • самоврядування. 2. 
Частина території держави, яка має 
автономний статус. // □ авто- 
нбмний, автономіст, автономістсь¬ 
кий, автонбмність. 
АВТОПАРК, у, ч. І. Автотранс¬ 

портне підприємство, яке здійснює 
автомобільні перевезення, а також 
збереження, технічне обслуговуван¬ 
ня і ремонт транспортних засобів. 
2. Спеціально обладнане місце збе¬ 
рігання, технічного обслуговування 
і ремонту автомобільної техніки. 3. 
Наявний склад автомобілів, при¬ 
чепів і напівпричепів як діючих, так 
і тих, що перебувають у ремонті та 
резерві. 
АВТОПСІЯ. ї. ж. Розтин трупа 

з діагностичною або науковою ме¬ 
тою. 
Автор, а, ч.\ у зверт. авторе. 

Особа, яка створила художній, нау¬ 
ковий, мистецький чи інший твір 
(проект, винахід тощо). □ автор¬ 
ка, авторство, авторський, авторів, 
у знач. ім. авторські. 
АВТОРАЛІ, НЄВІДМ.У ми. Спор¬ 

тивні змагання на спеціальних ав¬ 
томобілях або мотоциклах. • авто- 
перегбни. 
АВТОРЕФЕРАТ, у, ч. Короткий 

виклад наукової праці самим автором. 
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АВТОРИЗУВАТИ, ую, уєш, не- 
док. і док., книжн., юр. Давати 
дозвіл на поширення свого товару 
(проекту, винаходу тощо) або на 
якесь інше його використання (пе¬ 
реклад, копіювання, екранізацію та 
ін.); схвалювати певну форму своїх 
творів (переклад і т. ін.) для поши¬ 
рення. □ авторизація, авторизова¬ 
ний. 
АВТОРИТАРНИЙ, а, е, книжн. 

1. Той, що ґрунтується на сліпому 
беззастережному підпорядкуванні 
владі, авторитетові. 2. Той, що на¬ 
магається незаперечно утвердити 
свою владу, авторитет. • владний, 
диктаторський. // □ авторитарність. 
АВТОРИТЕТ. 1. тільки одн., у, 

ч. Загальновизнане значення, вплив 
(особи, організації, колективу, теорії 
і т. ін.) 2. а, ч. Особа, що користуєть¬ 
ся впливом, повагою, визнанням. 
// □ авторитетний, авторитетність, 
присл. авторитетно. 
АВТОРУЧКА, и, ж. Ручка з ав¬ 

томатичним подаванням чорнил до 
пера. 
АВТОСАЛОН , у, ч. Виставка 

і продаж автомобілів нових моде¬ 
лей. 
АВТОСТАНЦІЯ, ї, ж. Комп¬ 

лекс споруд (будинок із білетни¬ 
ми касами, диспетчерською, перо¬ 
ном і т.ін.), призначений для 
обслуговування пасажирів авто¬ 
бусного міжміського і примісько¬ 
го сполучення. 
АВТОСТОП, а, ч. 1. Пристрій для 

автоматичної зупинки поїзда, коли 
він наближається до колійного сиг¬ 
налу, який забороняє рух. 2. Спосіб 
пересування, що полягає у викори¬ 
станні подорожніх автомобілів; по¬ 
дорож, здійснювана таким чином. 
3. Документ, що дає право на зу¬ 
пинку автомобілів і проїзду на них 
на якусь відстань. 
АВТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ, ї, ж. 

Пересаджування тканин або ор¬ 

ганів на іншу частину тіла того са¬ 
мого організму. 
АВУАРИ, ів, ми. 1. Грошові ре¬ 

сурси банку, які є на його рахунках 
у закордонних банках в іноземній 
валюті. 2. Різні активи (гроші, чеки, 
векселі, перекази, акредитиви), яки¬ 
ми здійснюються платежі. 3. Вкла¬ 
ди приватних осіб та організацій 
у банках. 
АГА1, виг. 1. Виражає подив, 

здогад, пригадування. 2. Виражає 
злорадність, насмішку, погрозу 
і т. ін. 
АГА2, чзст., розм. 1. Уживається 

для вираження згоди, підтверджен¬ 
ня. • так. □ див. агакати. 2. ірон. 
Виражає заперечення. • якраз!, 
аякже! 
АГАКАТИ, аю, аєш, недокрозм. 

Погоджуючись із співрозмовником 
або підтверджуючи його слова, го¬ 
ворити часто «ага». □ агакало, агак¬ 
нути, ага2. 
АГАР-АГАР, у, ч. Рослинні 

драглі з морських водоростей, 
використовуються у кондитерсь¬ 
кому виробництві та в лабора¬ 
торній практиці для вирощуван¬ 
ня клітин та мікроорганізмів. 
□ агаровий. 
АГАТ, у, ч. Твердий мінерал, на¬ 

півкоштовний кварцовий камінь, що 
використовується для прикрас, а та¬ 
кож для виготовлення хімічного по¬ 
суду і т. ін. □ агатовий. 
АГЕНТ1, а, ч.\ у зверт. агенте. 

1. Юридична або фізична особа, 
яка здійснює певні операції за до¬ 
рученням іншої особи (або органі¬ 
зації), за її рахунок та від її імені 
виконує різні завдання. • пред¬ 
ставник. □ агентський, агентство, 
агентура, агентурний. 2. Таємний 
співробітник іноземної розвідки. 
• розвідник, розвідувач, шпигун, 
резидент. □ агентура, агентурний. 
3. перен. Особа, яка діє в чиїхось 
інтересах, є чиїмсь ставлеником. 
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АГЕНТ2, а, V. Причина, що ви- 
кликає ті або інші явища в при¬ 
роді, в організмі людини і т. ін. 
• чйнник. 
АГЕНТСТВО, а, с. 1. Місцеве 

(районне і т. ін.) відділення якої- 
небудь центральної установи або 
підприємства. • представнйцтво. 2. 
Установа, що збирає інформацію 
і за допомогою своїх співробітників 
подає їх в пресу, на радіо, телеба¬ 
чення тощо. Телеграфне агентство. 
3. Посередницька організація, що 
виконує певні доручення інших 
установ або громадян. // див. агбнт1 
у 1 знач. 
АГІОГРАФІЯ, ї, ж. Різновид цер¬ 

ковної літератури — оповідання про 
життя осіб, яких церква оголосила 
святими. □ агіографічний. 
АГІТУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Роз’яснювати політику якої-небудь 
партії чи організації, закликати до 
боротьби за цю політику або проти 
неї. □ агітатор, агітаторка, агіта¬ 
торський, агітація, агітаційний, агі¬ 
таційність, агітка. 2. розм. Схиля¬ 
тися до якогось рішення, спонукати 
до чогось. • переконувати, намов¬ 
ляти, умовляти, вмовляти. 
АГЛЮТИНАЦІЯ, ї, ж. 1. біол. 

Злипання, склеювання в грудочки 
й осідання завислих у рідині мікро¬ 
організмів або окремих клітин. 2. 
лінгв. Спосіб творення граматичних 
форм і похідних слів у деяких мо¬ 
вах (тюркських, фінських та ін.) до¬ 
даванням до незмінюваних основ 
однозначних афіксів. // □ аглюти- 
натйвний, аглютинатйвність. 
АГНОСТИЦИЗМ, у, ч. Ідеалі 

стичне філософське вчення, що за¬ 
перечує можливість пізнання об’¬ 
єктивного світу і його законів. 
□ агностик, агностйчний. 
АГОНІЯ,ї, ж. 1. Останній прояв 

життєвих функцій організму перед 
смертю, передсмертні муки. • ко¬ 
нання, передсмертя. 2. перен. 

Останні хвилини існування того, що 
гине, зникає. // □ агонічний, агоні¬ 
зувати. 
АГРАРНИЙ, а, е, ек. І. Той, що 

стосується землеволодіння, землеко¬ 
ристування. Аграрне питання. • зе¬ 
мельний. 2. Який відзначається пе¬ 
реважним розвитком сільського 
господарства. Аграрна країна. 
• сільськогосподарський. // □ аг¬ 
рарій, аграрник. 
АГРЕГАТ, у, ч. 1. З’єднання 

кількох різнотипних машин, ме¬ 
ханізмів тощо для їхньої роботи 
в комплексі. □ агрегатний, агрегат¬ 
ник, агрегатувати, агрегатуватися, 
агрегатування. 2. Частина складної 
машини, яка виконує певну функ¬ 
цію і являє собою завершене ціле. 
□ агрегатний. 3. геол. Сукупність 
одного або кількох мінералів, що 
утворюють гірську породу або 
руду- 
АГРЕСИВНИЙ, а, е. 1. Той, що 

здійснює акти насильства, агресію 
(переважно про політику, війну 
і т. ін.). • загарбницький, завойбв- 
ницький, грабіжний, грабіжниць¬ 
кий. □ див. агресія. 2. Сповнений 
недоброзичливості, який виявляє во¬ 
рожнечу, ненависть (про тон, пове¬ 
дінку і т. ін.). • ворожий. □ присл. 
агресйвно. 3. хім.у мед. Який шкідли¬ 
во впливає на що-небудь, руйнує 
щось. 
АГРЕСІЯ, ї, ж. Застосування 

збройної сили однією державою 
проти суверенітету, територіальної 
цілісності чи політичної незалеж¬ 
ності іншої держави. • напад. □ аг- 
ресйвний, агресор, присл. агресйвно. 
АГРО... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову агроно¬ 
мічний, напр.: агроекологія, агро¬ 
техніка і т. ін. 
АГРОКУЛЬТУРА, и, ж. Вирощу¬ 

вання польових культур як галузь 
сільського господарства. • ріль- 
нйцтво. 
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АГРОНОМІЯ, і, ж. Наука про 
хліборобство; наукові основи 
сільськогосподарського вироб¬ 
ництва. □ агроном, агрономка, аг¬ 
рономічний. 
АҐУ, виг. 1. Уживається для від¬ 

ганяння птахів. • аґуш, аґуша. 
□ аґукати, аґукання. 2. Уживаєть¬ 
ся у звертанні до немовляти, щоби 
привернути його увагу, викликати 
усмішку, заспокоїти і т. ін. • аґусі, 
аґусіньки, аґусеньки. □ аґукати, 
аґукання, аґуськати. 3. Уживаєть¬ 
ся для перекликання в лісі вночі 
і т. ін., щоб знайти або не загуби¬ 
ти один одного. • агов. □ аґукати, 
аґукання. 
АГРУС, у, ч. 1. Кущова рослина 

з колючими гілками та великими 
кисло-солодкими їстівними ягодами. 
2. збірн. Ягоди цієї рослини. 
// □ аґрусовий, аґрусівка. 
АДАЖІО, присл., муз. 1. Позна¬ 

чення повільного музичного темпу 
виконання. • повільно. 2. у знач. ім.. 
невідм., с. Назва музичного твору 
або його частини, що виконується 
повільно. 3. у знач, ім., невідм., 
с. Повільний ліричний танець у кла¬ 
сичному балеті. 
АДАМ, а, ч. За біблійною леген¬ 

дою — ім’я першої людини на 
Землі, -у* Від Адама (починати) — 
від самого початку, дуже здалека. 
АДАМІВ, мова, мове. Належний 

Адамові. Л Адамове яблуко, 
анат. — випнута хрящова частина 
гортані, кадик. Адамове ребро, 
жарт:, а) про жінку; б) спільне дже¬ 
рело, спільна основа чого-небудь; 
Адамові діти, заст. — люди. 
АДАПТАЦІЯ, ї, ж 1. біол. При¬ 

стосування організмів, органів 
чуття до умов навколишнього се¬ 
редовища. • пристосування 
□ адаптований, адаптованість, 
адаптувати, адаптуватися, адапту¬ 
вання, адаптйвний, адаптйвність. 2. 
спец. Настроювання системи на 
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умови застосування. □ адаптйвний, 
адаптйвність. 3. Скорочення і спро¬ 
щення друкованого тексту з ураху¬ 
ванням віку, професій, рівня мовної 
підготовки читача. □ адаптований, 
адаптувати. 4. перен. Звикання 
кого-небудь до нового середовища, 
нових умов (роботи, побуту, відпо¬ 
чинку і т. ін.). □ адаптувати, 
адаптуватися. Л Соціальна адап¬ 
тація — процес активного присто¬ 
сування особистості чи соціальної 
групи до змін у соціальному сере¬ 
довищі. 
АДАПТЕР, а, ч. 1. Пристрій для 

перетворення електричних сигналів 
або напруги живлення. 2. Пристрій 
для узгодження параметрів вхідних 
та вихідних сигналів інших при¬ 
строїв з метою їх суміщення. 3. 
Електромагнітний прилад для 
відтворення звукозапису з платівок 
за допомогою підсилювача і гучно¬ 
мовця. • звукознімач. 
АДАПТУВАТИ, ую, уєш, док. 

і не док. 1. біол. Пристосовувати 
організм, органи чуття до умов існу¬ 
вання, до оточення. • пристосо¬ 
вувати, призвичаювати. □ див. 
адаптація в 1 знач. 2. перен. При¬ 
стосувати (пристосовувати) кого-, 
що-небудь до чого-небудь нового, 
незвичного. □ див. адаптація в 4 
знач. 3. перен. Використовувати що- 
небудь у зміненому, спрощеному 
і т. ін. вигляді, варіанті. 
АД ВЕРБІАЛІЗАЦІЯ, ї, ж., лінгв. 

Перехід слів якої-небудь грама¬ 
тичної категорії в прислівники. 
□ адвербіалізувати, адвербіалізо¬ 
ваний. 
АДВОКАТ, а, ч. 1. Юрист, який 

веде чиюсь судову справу, захищає 
обвинуваченого на суді, а також 
консультує з правових питань. 
• захиснйк, оборонець. □ адвокат¬ 
ство, адвокатура,адвокатський, ад¬ 
вокатувати, адвокатування. 2. пе¬ 
рен., розм. Той, хто захищає, 
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обороняє кого-небудь. • захиснйк, 
оборбнець, заступник. 
АДЕКВАТНИЙ. а, е. Той самий, 

однаковий з чимось. • тотожний, 
рівнозначний, рівноцінний, іден- 
тйчний, еквівалентний, достеменний. 
□ адекватність, присл. адекватно. 
АДЕНОЇД, а, >/., мед. Хворобли¬ 

ве розростання лімфатичних утво¬ 
рень носоглотки. □ аденбїдний. 
АДЕНОМА, и. ж., мед. Добро¬ 

якісна пухлина молочної, щитовид¬ 
ної та інших залоз. 
АД’ЄКТИВАЦІЯ, ї, ж., лінгв. 

Перехід слів якої-небудь граматич¬ 
ної категорії (переважно діеприкм.) 
у прикметники. □ ад’єктивуватися, 
ад’єктивбваний. 
АДЖЕ1, част. 1. Уживається на 

початку речення для підсилення 
висловлюваної думки. • так, тож. 
2. у спол. з «ж», діал. Уживається 
як стверджувальна частка у відпо¬ 
відях. • так, авжеж, звичайно. 
АДЖЕ2, спол. Указує на відно¬ 

шення причинності, що пов’язують 
головну і підрядну частини склад¬ 
ного речення, уживається на почат¬ 
ку підрядної частини. • бо, тому що, 
оскільки. 
АДЖЙКА, и, ж. Гостра духмяна 

приправа до перших і других страв, 
поширена переважно на Кавказі. 
АДМІНІСТРАЦІЯ, ї, ж. І. Дер 

жавний урядовий апарат, органи 
виконавчо-розпорядчої влади 
в країнах із президентською фор¬ 
мою правління. 2. збірн. Чиновни¬ 
ки високого рангу, які перебувають 
на службі в органах, що здійсню¬ 
ють таку владу. 3. Керівний орган 
установи, організації, підприємства 
і т. ін. 4. Керівний персонал уста¬ 
нови, організації, підприємства 
і т. ін. 5. Організаційна діяльність 
у галузі управління. // □ адмініст- 
ратйвний, адміністратор, адмініст¬ 
раторський, адмініструвати, адмі¬ 
ністрування. 

АДМІРАЛ, а, ч.\ узверт. адміра¬ 
ле. І. Військове звання вищого офі¬ 
церського складу у військово-мор¬ 
ському флоті. 2. Особа, яка має це 
звання. // □ адміральський. 3. Ден¬ 
ний метелик чорно-червоного забарв¬ 
лення з білими плямами. 
АДОНІС, ч. 1. род. а. У фіні¬ 

кійській, давньогрецькій та рим¬ 
ській міфології — бог рослинності. 
2. род. у. Весняна рослина з вели¬ 
кими жовтими квітками, застосо¬ 
вується в медицині для лікування 
серцево-судинних захворювань. 
• горйцвіт. 3. род. а, астр. Мала 
планета сонячної системи. 4. род. 
а, перен. Гарний юнак. 
АДОПТУВАТИ, ую, уєш, док. 

і недок. Усиновляти. □ адоптова¬ 
ний, адоптація. 
АДРЕНАЛГН, у, V., фізіол., фарм. 

Гормон мозкової речовини наднир¬ 
кових залоз чи його штучно виготов¬ 
лений аналог, є лікувальним засо¬ 
бом. □ адреналіновий. 
АДРЕС, а, ч. Урочисте письмове 

привітання особі чи організації, 
здебільшого з приводу ювілею. 
□ адресний. 
АДРЕСА, и, ж. 1. Місце прожи¬ 

вання людини або місце перебуван¬ 
ня організації, установи, підприєм¬ 
ства. □ адресний. 2. Напис на 
конверті, пакунку і т. ін., що вказує 
на місце призначення та одержу¬ 
вача. □ адресувати, адресуватися, 
адресування, адресбваний, адресат, 
адресатка, адресант, адресантка. 3. 
Об’єкт, якому що-небудь призна¬ 
чається, до якого звернено що-не¬ 
будь. □ адресувати, адресуватися, 
адресування, адресбваний, адресат, 
адресатка. 4. Код розміщення 
інформації в пам’яті комп’ютера. 
□ адресація. 
АДСОРБУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. Поглинати, вбирати поверх¬ 
нею частинки газу або окремі скла¬ 
дові розчину. □ адсорбуватися, ад- 
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сорбент, адсорбер, адсорбція, адсор¬ 
бційний, адсорбційність. 
АД’ЮНКТ, а, V.; узверт. ад’юнк¬ 

те. 1. Особа, що навчається в ад’юнк¬ 
турі, готується до викладацької ді¬ 
яльності у військових академіях. 
□ ад’юнктура. 2. Особа, що обіймає 
молодшу наукову посаду в нау¬ 
ковій установі, помічник академі¬ 
ка або професора (у деяких краї¬ 
нах Західної Європи). 
АД’ЮТАНТ, а, V.; узверт. ад’ю¬ 

танте, військ. Військовослужбовець 
(звичайно офіцер), що перебуває 
при командирі для виконання служ¬ 
бових доручень. □ ад’ютантський, 
ад’ютантство. 
АЕРАРІЙ, я, ч. Приміщення для 

повітряних ванн (майданчик, веран¬ 
да тощо), захищене від сонячного 
проміння і вітру. 
АЕРО... Перша частина складних 

слів, що відповідає: 1) слову авіа¬ 
ційний, напр.: аеровокзал, аероме- 
тод, аеротаксі і т. ін. 2) слову по¬ 
вітряний, напр.: аероіонізація, 
аеросани, аеротерапія і т. ін. 
АЕРОБІКА, и, ж. Система рит¬ 

мічних, виконуваних під музику 
вправ, що підвищують кисневий 
обмін, ритмічна гімнастика. 
АЕРОБУС, а, ч. Багатомісний 

пасажирський літак з вантажним 
салоном, де пасажири самі розмі¬ 
щують і після польоту забирають 
свій багаж. □ аерббусний. 
АЕРОДРОМ, у, ч. Ділянка з ком¬ 

плексом споруд і обладнання, при¬ 
значена для зльоту, посадки, роз¬ 
міщення й обслуговування літаків 
та інших літальних апаратів. • ле- 
товище. □ аеродромний. 
АЕРО30Л Ь, ю, V., хім. 1. Якась 

речовина, що складається з твердих 
або рідких частинок, завислих у га¬ 
зоподібному середовищі, напр., 
у повітрі. 2. Лікарський, хімічний, 
косметичний і т. ін. рідкий препа¬ 
рат, який міститься підтиском у спе¬ 

ціальній упаковці з розпорошува¬ 
чем. // □ аерозольний. 
АЕРОПОРТ, у, ч. Постійний ве¬ 

ликий аеродром зі спеціальними 
службами, спорудами та приміщен¬ 
нями для приймання, відправлен¬ 
ня та обслуговування літаків і па¬ 
сажирів. 
АЕРОСТАТ, а, ч. Літальний апа¬ 

рат, наповнений газом, легшим від 
повітря (воднем, гелієм і т. ін.). 
□ аеростатний. 
АЖ', част. підсил. 1. Уживається 

для підсилення ознаки або дії. • на¬ 
віть. 2. Уживається перед словами, 
які означають кількість, указуючи 
на те, що вона значна. 3. Уживаєть¬ 
ся перед словами, що означають 
місце або час дії, звичайно з при¬ 
йменниками «до», «за», «на» та ін., 
указуючи на досягнення далекої або 
крайньої межі, а також з тим са¬ 
мим значенням у підрядних части¬ 
нах часу складного речення із спо- 
лучниками «поки», «доки». 4. 
Уживається для вираження неспо¬ 
діваної дії. • як ось, колй раптом. 
АЖ2, спол. 1. Сполучає підрядну 

наслідкову частину складного ре¬ 
чення з головною. • так що. 2. Ви¬ 
ражає протиставний зв’язок між 
сурядними частинами складного 
речення або однорідними членами 
речення. • а, а тим часом. 3. Спо¬ 
лучає підрядну частину часу склад¬ 
ного речення з головною. • поки, 
доти ... поки. 
АЖІО, невідм., с. 1. Перевищен¬ 

ня ринкової ціни акцій та інших 
цінних паперів над їхньою номі¬ 
нальною вартістю. • лаж. 2. Комі¬ 
сійний збір, що сплачується за 
обмін нерівноцінних валют або за 
обмін банкнот на металеві монети. 
3. Різниця в сумах валютного ви¬ 
торгу чи платежів, яка виникає 
внаслідок зміни співвідношення 
курсів валюти оплати та національ¬ 
ної валюти під час платежу. 
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АЖІОТАЖ, у, ч. 1. Штучне підви- 
щення або зниження курсу біржо¬ 
вих паперів або цін на товари для 
одержання прибутку. 2. перен. Ве¬ 
лике збудження, хвилювання, бо¬ 
ротьба інтересів навколо якоїсь 
справи, події. • гарячка, лихоман¬ 
ка, бум. 
АЖУР1, присл. 1. бухг. Стан бух¬ 

галтерського обліку, за яким запи¬ 
си в рахункових книгах здійснюють¬ 
ся у день проведення відповідних 
операцій. 2. у знач. ім. ажур, 
у, */., розм. Благополучний стан 
яких-небудь справ десь, у когось. 

В [повному) ажурі — так, як 
і повинно бути; усе як слід (про 
справи, документи і т. ін.). 
АЖУР2, у, ч. 1. Тонка мереживна 

тканина у вигляді наскрізного ма¬ 
люнка. 2. Майстерне плетиво з тон¬ 
ких металевих ниток в ювелірній 
справі, художньому литві. 3. перен. 
Майстерна, витончена робота. 
// □ ажурний, ажурність, присл. 
ажурно. 
АЗ, а, V., заст. 1. Стара назва літе¬ 

ри «а». Ф Від аза до іжиці, 
книжн. — від початку до кінця, усе; 
Починати (почати) з азів — почи¬ 
нати з елементарних, найпростіших 
відомостей; від самого початку. 2. 
тільки ми., заст. Літери. 3. тільки 
ми., перен., розм. Первісні, почат¬ 
кові відомості; сукупність найваж¬ 
ливіших відомостей із певної галузі 
науки. • основи, азбука, абетка. 
АЗАРТ, у, ч. Надзвичайне душев¬ 

не збудження, сильне захоплення 
чим-небудь. • запал, завзяття, 
захват. □ азартний, азартність, 
присл. азартно. 
АЗБЕСТ, у, ч. Вогнестійкий і кис¬ 

лотостійкий мінерал волокнистої 
будови, не проводить тепла та елек¬ 
тричного струму. □ азбестовий. 
Азбука, и, ж. 1. Сукупність 

літер якої-небудь писемності, роз¬ 
ташованих у встановленому по¬ 

рядку. • алфавіт, абетка. □ аз¬ 
бучний. 2. Книжка для початко¬ 
вого навчання грамоти. • буквар. 
3. перен. Основні, найпростіші по¬ 
ложення чого-небудь; сукупність 
найважливіших відомостей із пев¬ 
ної галузі науки. • основи, абет¬ 
ка, азй. □ азбучний. Д Азбука 
Мбрзе — система умовних знаків 
для передання літер на телеграф¬ 
ному апараті; Нотна азбука — 
сукупність нотних знаків, які ви¬ 
користовуються для зображення 
музичних звуків. 
АЗІАТ, а, ч. Корінний житель 

Азії. □ азіатка, азіатський. 
АЗОТ, у, ч. Хімічний елемент, 

символ І^, газ без кольору та запа¬ 
ху, складова повітря (78,09 % за 
об’ємом). Не підтримує дихання та 
горіння, уходить до складу білків 
і нуклеїнових кислот. □ азотний, 
азбтистий, азотувати, азотуватися, 
азотування, азотизація. 
АЇР, діал. АЄР, у, ч. Трав’яниста 

багаторічна рослина з довгими ме¬ 
чоподібними листками й гострим 
запахом. • лепеха, татарське зілля, 
татарйння, татарак. 
АИ, виг. 1. Виражає біль, пере¬ 

ляк, страх і т. ін. 2. Виражає неза¬ 
доволення, докір, осуд, жаль і т. ін. 
3. Виражає подив, захоплення, схва¬ 
лення і т. ін. 
айва, й, ж. 1. Південне плодове 

дерево з жовтими кисло-солодкими 
запашними плодами. 2. Плід цього 
дерева. // □ айвовий, айвівка. 
АИ КАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

Говорити, скрикувати «ай». □ ай¬ 
кання, айкало. 
АЙСБЕРГ, а, ч. Пливуча льодо¬ 

ва гора, що відкололася від льодо¬ 
вика і сповзла в море, до 0,9 її маси 
розміщено під водою. 
АЙСТРА, и, ж. Трав’яниста де¬ 

коративна рослина з великими 
квітками різного забарвлення. □ ай¬ 
стровий. 
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АКАДЕМІЗМ, у, ч. 1. Суто тео¬ 
ретичне спрямування наукової ро¬ 
боти й навчання, відірваність їх від 
практики, від вимог життя. 2. На¬ 
прям в образотворчому мистецтві, 
який ґрунтувався на догматичному 
наслідуванні канонів, зовнішніх 
форм античного та ренесансного 
мистецтва і протистояв реалістич¬ 
ному мистецтву. 3. Сукупність тра¬ 
диційних правил, прийомів, узви¬ 
чаєних у мистецтві, літературі, 
спорті і т. ін. // □ академічний. 
АКАДЕМІК, а, ч.\ узверт. акаде¬ 

міку. 1. Член академії наук. 2. Зван¬ 
ня вченого, художника, скульптура 
і т. ін., обраного членом відповід¬ 
ної академії. // □ див. академія 
у 1 знач. 3. перен. Про тих, хто до¬ 
сконало володіє чим-небудь. 4. розм. 
Спортсмен, що займається академіч¬ 
ним веслуванням. 
АКАДЕМІЧНИЙ, а, е. 1. Який 

стосується академії або належить 
їй. □ див. академія у 1,2 знач. 2. Який 
чітко і послідовно дотримується 
усталених традицій, канонів акаде¬ 
мізму (у 2 знач.). Академічний жи¬ 
вопис. □ академізм. 3. Який не має 
практичного значення, ґрунтується 
на теоретичних міркуваннях, віді¬ 
рваних від практики і досвіду. • аб¬ 
страктний, умоглйдний, метафі- 
зйчний. □ присл. академічно. 4. 
Пов’язаний з навчанням у школі, 
вузах, на курсах і т. ін. (про час, 
навантаження). Академічний рік. 
• навчальний. // Д Академічний 
театр — почесна назва, яка надаєть¬ 
ся державним театрам за особливі 
досягнення в розвитку мистецтва; 
Академічна відпустка — відпуст¬ 
ка, надана комусь навчальним 
закладом, установою на який-не- 
будь термін через хворобу, вагіт¬ 
ність тощо. 
АКАДЕМІЯ, ї, ж. 1. Назва най¬ 

вищих державних наукових установ, 
завданням яких є розвиток наук або 

мистецтв. □ академічний, академік, 
академічність, присл. академічно. 2. 
Назва деяких вищих навчальних 
закладів. □ академічний. 
Акати, аю, аєш, недок. Вимов¬ 

ляти в наголошених складах етимо¬ 
логічний «о» як звук «а» або звук, 
близький до «а». □ акання. 
АКАФІСТ, а, ч. У християнській 

богослужебній літературі — особ¬ 
ливі величальні пісні і молитви на 
честь Ісуса Христа, Богородиці та 
святих. 
АКАЦІЯ, ї, ж. Назва кількох 

видів посухостійких дерев або кущів 
з білими чи жовтими квітками. 
□ акаційка, акацієвий. 
АКВА... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову во- 
дянйй або вказує на відношення 
до водного простору, напр.: аква- 
культура. 
АКВАЛАНГ, а, ч. Апарат індиві¬ 

дуального користування для дихан¬ 
ня людини під водою, що складаєть¬ 
ся з балонів із стисненим повітрям 
і дихального пристрою. □ аква¬ 
лангіст, аквалангістка. 
АКВАМАРЙН, а, ч. Коштовний 

камінь синювато-зеленого чи бла¬ 
китного кольору, різновид берилу. 
□ аквамарйновий. 
АКВАРЕЛЬ, і, ж. 1. тільки оди. 

Фарба, що розчиняється водою. 2. 
Живопис такими фарбами. 3. Кар¬ 
тина, малюнок, виконані такими 
фарбами. // □ акварелька, аква¬ 
реліст, акварелістка, акварельний. 
АКВАРІУМ, а, ч. Скляний резер¬ 

вуар або штучна водойма для 
утримання, розмноження, вивчення 
й показу риб, водяних тварин і рос¬ 
лин. □ акваріуміст, акваріумний. 
АКЛІМАТИЗАЦІЯ.!, Ж. І. При- 

стосування людей, рослин і тварин 
до життя в нових, незвичних кліма¬ 
тичних умовах. 2. перен. Узагалі 
пристосування до нових умов. 
// □ акліматизатор, акліматиза- 
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цїйний, акліматизувати, аклімати¬ 
зуватися, акліматизування. 
АКОМПАНЕМЕНТ, у, ч. 1. Гра 

на одному або на кількох музичних 
інструментах, що супроводжує 
чийсь спів або сольне виконання 
інструменталістів, а також танець, 
декламацію і т. ін. • супровід. 
□ акомпаніатор, акомпаніаторка, 
акомпанувати, акомпанування. 2. 
перен. Дії, події, явища, що супро¬ 
водять що-небудь, утворюють фон 
чого-небудь. 
АКОРД, у, ч. Одночасне сполу¬ 

чення кількох (не менше трьох) 
звуків різної висоти, що сприйма¬ 
ються слухом як звукова єдність. 
□ акбрдний, акордовий. Ф Заключ¬ 
ний (останній, завершальний) 
акбрд — дія, явище, подія і т. ін., 
якими що-небудь закінчується. 
АКОРДЕОН, а, ч. Хроматична 

гармонія з клавіатурою фортепіан¬ 
ного типу для правої руки. □ акор¬ 
деоніст, акордеоністка. 
АКР, а, ч. Одиниця виміру зе¬ 

мельної площі в Англії та Північній 
Америці (близько 0,4 га). 
АКРЕДИТАЦІЯ, ї, ж. 1. Офіцій¬ 

ний дозвіл, що видається кому-не- 
будь державним органом на дип¬ 
ломатичне представництво, участь 
у якій-небудь міжнародній органі¬ 
зації і т. ін. • акредитування. Л Ак¬ 
редитація журналіста — закріплен¬ 
ня на визначений або невизначений 
строк журналіста за державним 
органом та органами управління 
об’єднань громадян. 2. юр. Сукуп¬ 
ність правил допускання до участі 
в біржових торгах. // □ акредиту¬ 
вати, акредитуватися, акредитова¬ 
ний, акредитування. 
АКРЕДИТИВ, а, ч. 1. Іменний 

цінний папір, що підтверджує пра¬ 
во особи, на ім’я якої він виписа¬ 
ний, отримати в банку вказану суму 
грошей. 2. Вид банківського рахун¬ 
ку, що дає можливість одній із 

сторін договору отримати (згідно 
з умовами акредитивного доручен¬ 
ня) плату за товар, роботу, послуги 
тощо відразу ж після виконання 
зобов’язань. // □ акредитйвний. 
АКРОБАТИКА, и, ж. 1. Вид цир¬ 

кового мистецтва, що об’єднує впра¬ 
ви та демонстрацію майстерного 
володіння тілом, координацію рухів 
тощо (балансування, піраміди та 
ін.). 2. Вид гімнастики. // □ акробат, 
акробатка, акробатйчний, акро- 
батйзм. 
акрофОбія, ї, ж, мед. Нав’яз¬ 

ливий страх — побоювання висоти, 
високих місць (часто із запаморо- 
чєн ня м) 
АКСЕЛЕРАЦІЯ, ї. Ж. 1. біол. 

Більш раннє або швидке формуван¬ 
ня якогось органа в період ембріо¬ 
нального розвитку порівняно з інши¬ 
ми органами або зародком у цілому. 
□ акселерований. 2. Прискорений 
фізичний розвиток (зокрема стате¬ 
ве дозрівання) дітей та підлітків 
порівняно з їхніми ровесниками 
попередніх поколінь. □ акселерат, 
акселератка. 3. перен. Про стрімке 
зростання, збільшення чого-небудь. 
АКСЕСУАР, а, ч. 1. Невід’ємна 

частина чого-небудь, органічна вла¬ 
стива ознака. • належність, при¬ 
належність, атрибут. 2. перев. мн. 
Другорядні, побічні явища, деталі, 
які доповнюють що-небудь, створю¬ 
ють фон,обстановку для головного 
(у живописі, скульптурі, літера¬ 
турі). 3. перев. мн. У театрі — дрібні 
речі, предмети театральної обста¬ 
новки. // □ аксесуарний. 
АКСІОМА, и, ж. 1. Вихідне поло¬ 

ження в науці, яке приймається без 
доказів і лежить в основі доведення 
правдивості інших положень. □ ак¬ 
сіоматика, аксіоматйчний. 2. перен. 
Незаперечна істина, твердження, що 
не потребує жодних доведень. 
АКТ, ч. 1. род. у. Те, що вчинене, 

здійснене ким-небудь. • дія, учйнок, 
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вчйнок. 2. рад. у. Закінчена части¬ 
на театральної вистави, драматич¬ 
ного твору. • дія. 3. род. а. Розпо¬ 
рядження, рішення державного 
органу, що має силу закону. • по¬ 
станова, указ, декрет, універсал. 
□ актовий. 4. род. а. Офіційний до¬ 
кумент, протокол, запис про який- 
небудь факт. □ актовий. Л Акти 
громадянського стану — записи 
спеціальними державними органа¬ 
ми фактів народження, смерті, 
шлюбу, розлучення і т. ін.; Акт 
ревГзії — офіційний документ про 
результати перевіряння фінансово- 
господарської діяльності підприєм¬ 
ства, організації, установи чи по¬ 
садових осіб за певний період. 
АКТЙВ1, у, ч. 1. Найдіяльніша, 

ініціативна частина якої-небудь 
організації, колективу. 2. Збори цієї 
частини організації, колективу. 
// □ активіст, активістка, акти¬ 
вістський, актйвний1, актйвність, 
активізування, активізувати, акти¬ 
візуватися, присл. актйвно. 
АКТЙВ2, у, ч. 1. фін. Частина 

бухгалтерського балансу, яка відоб¬ 
ражає на певну дату всі матері¬ 
альні цінності, кошти й боргові ви¬ 
моги, належні підприємству або 
установі. □ актйвний2. 2. мн. актй- 
ви. Економічні ресурси підприєм¬ 
ства, що використовуються в госпо¬ 
дарській діяльності та належать 
підприємству на правах власності. 
3. Перевищення грошових прибутків 
країни, отриманих з-за кордону, над 
її закордонними витратами. 4. пе- 
рен. Те, що хто-небудь здобув, прид¬ 
бав. • надбання, здобуток, набуток. 
АКТИВІЗУВАТИ, ую, уєш, не- 

док. і док. Робити кого-, що-небудь 
діяльнішим, активнішим, посилюва¬ 
ти активність. □ див. актйв1. 
АКТЙВНИЙ \ а, е. 1. Який ви¬ 

являє особливу енергію в якійсь 
діяльності (про людину). • діяльний, 
енергійний, завзятий. □ див. актйв1. 

2. Який розвивається. □ присл. ак¬ 
тйвно. 3. спец. Здатний вступати 
в реакцію, взаємодіяти з чим-не- 
будь. □ актйвність, присл. актйв¬ 
но. 4. грам. Який показує дію, що 
переходить на об’єкт (про стан). 
АКТЙВНИЙ2, а, е, фін. Стосов¬ 

но до актйв2 у 1 знач. 
АКТОР, а, ч. 1. Виконавець ро¬ 

лей у театральних виставах, у кіно, 
на телебаченні. • артйст. □ актбр- 
ка, акторський, акторство, актор¬ 
ствувати, акторувати. 2. перен., 
розм. Про людину, яка показує себе 
не такою, якою вона є насправді. 
• лицемір, артйст. □ актбрка, ак¬ 
торство, акторствувати, акторувати. 
АКТУАЛ ЬН И Й, а, е. Важливий 

для певного часу, який відповідає 
найважливішим вимогам і потре¬ 
бам сучасності. • злободенний. 
□ актуальність, актуалізувати, ак¬ 
туалізуватися, актуалізування, ак¬ 
туалізація, присл. актуально. 
АКУЛА, и, ж. І. Велика хижа 

морська риба. □ акулячий. 2. пе¬ 
рен. Про великих ділків. 
акумулювати, юю, юєш, не- 

док., спец. Зберігаючи й додаючи, 
поступово робити запаси чого-не¬ 
будь (енергії, води, біологічних 
речовин тощо). • збирати, на¬ 
громаджувати, накопйчувати. 
□ акумулюватися, акумулювання, 
акумуляція, акумулятйвний, акуму¬ 
лятор, акумуляторний. 
АКУМУЛЯТОР, а, ч. 1. Прилад 

для нагромадження електричної 
енергії з метою подальшого її вико¬ 
ристання. 2. гідр. Апарат для на¬ 
громадження енергії води в гід¬ 
равлічних установках. // □ див. 
акумулювати. 
АКУРАТНИЙ, а, е. 1. Який до¬ 

тримується порядку, стежить за 
зовнішнім виглядом, чистотою жит¬ 
ла тощо (про людину). • охайний, 
чепурнйй, чйстий. □ акуратйст, аку- 
ратйстка, акуратненький, аку- 
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ратність, присл. акуратно, акурат¬ 
ненько. 2. Який підтримується в по¬ 
рядку, чисто прибраний. • охайний, 
чйстий, чепурнйй. □ акуратненький, 
акуратність, присл. акуратно, аку¬ 
ратненько. 3. Який суворо дотри¬ 
мується встановленого порядку, пев¬ 
них строків тощо (про людину). 
• точний, пунктуальний. □ аку- 
ратйст, акуратйстка, акуратність, 
присллакуратно. 4. Старанно зроб¬ 
лений, точно виконаний. Акуратна 
робота. □ акуратненький, аку¬ 
ратність, присл. акуратно, акурат¬ 
ненько. 
АКУСТИКА, и, ж. 1. Розділ фізи¬ 

ки, що вивчає звукові явища. 2. 
Звукові умови якогось приміщення. 
// □ акустик, акустйчний. 
АКУШЕР, а, ч.\ узверт. акушере. 

Лікар-фахівець, який надає допомо¬ 
гу жінкам під час вагітності та при 
пологах. □ акушерка, акушерський, 
акушерство, акушерувати. 
АКУШЕРКА, и, ж.; у зверт. аку¬ 

шерко. Жінка з середньою медич¬ 
ною освітою, що має право само¬ 
стійно надавати медичну допомогу 
під час пологів. □ див. акушер. 
АКЦЕНТ, у, ч. 1. лінгв. Виді¬ 

лення складу в слові посиленням 
голосу або підвищенням тону. 
□ акцентний, акцентувати, акцен¬ 
туація, акцентування, акцентуа¬ 
ційний. 2. Знак, яким це виділен¬ 
ня позначається на письмі. 
// • наголос. 3. Особливості ви¬ 
мови, зумовлені артикуляційною 
базою рідної мови чи діалекту, що 
зберігаються під час спілкуван¬ 
ня нерідною мовою. 4. муз. Виді¬ 
лення, підкреслення окремого 
звука чи акорду за рахунок підси¬ 
лення його звучання. □ акценту¬ 
вати, акцентуватися. 5. перен. 
Особлива увага до чого-небудь. 
• підкреслення, вйділення. □ ак¬ 
центувати, акцентуватися, акцен¬ 
тування. -Ф- Робйти акцент на 

чому— підкреслювати яку-небудь 
думку, звертати особливу увагу на 
що-небудь. 
АКЦЕПТ, у, ч. 1. юр. Згода з про¬ 

позицією іншої сторони укласти 
угоду на визначених умовах. 2. фін. 
Згода на оплату або гарантування 
оплати платіжної вимоги під час 
розрахунків через банк. □ ак¬ 
цептант, акцептний, акцептувати, 
акцептування. Д Акцепт векселя — 
письмова згода боржника оплати¬ 
ти поданий вексель. 
АКЦЙЗ, у, ч. Вид непрямого по¬ 

датку на товар масового споживан¬ 
ня та послуги, уключений в продаж¬ 
ну ціну. □ акцйзний. 
АКЦІОНЕР, а, ч. Власник акцій; 

член акціонерного товариства. □ ак¬ 
ціонерка, акціонерський, акціонер¬ 
ний, акціонування, акція1. 
АКЦІЯ ї, ж. Цінний папір, який 

засвідчує участь її власника у фор¬ 
муванні коштів акціонерного това¬ 
риства і котрий дає право на одер¬ 
жання відповідної частки його 
прибутку у вигляді дивіденду та на 
участь у справах цього товариства. 
□ див. акціонер. 
акція2. ї, ж., книжн. Дія, ді¬ 

яльність, спрямована на досягнен¬ 
ня якоїсь мети. Політична акція. 
АЛГЕБРА, и, ж. і. Розділ мате¬ 

матики, що вивчає загальні закони 
дій над величинами, вираженими 
літерами незалежно від їх числово¬ 
го значення. □ алгебраїст, алгеб- 
рйчний, присл. алгебрйчно. 2. перен. 
Про те, що (на відміну від чого-не¬ 
будь простішого) містить у собі 
значні труднощі для здійснення, 
утілення в життя і т. ін. 
АЛГОРИТМ, у, ч. Система пра¬ 

вил виконання обчислювального 
процесу, що приводить до розв’язан¬ 
ня певного класу задач після 
скінченого числа операцій. □ алго¬ 
ритмічний, алгоритмізувати, алго¬ 
ритмізація. 
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АЛЕ1, спол. Виражає протистав¬ 
ний зв’язок між сурядними части¬ 
нами складного речення або одно¬ 
рідними членами речення. • та, 
проте, однак. 
АЛ Е2, виг. Виражає здивування, 

незадоволення. 
АЛЕ3, част., рідк. 1. Уживається 

в значенні, близькому до «невже», 
«хіба», з відтінком здивування, су¬ 
мніву. 2. розм. Уживається в підси¬ 
лювальному значенні. • оце, отб. 
АЛЕБАСТР, у, ч. 1. Цінний 

дрібнозернистий різновид гіпсу, що 
застосовують для художніх робіт. 2. 
Обпалений будівельний гіпс. 
// □ алебастровий. 
АЛ ЕГОРІЯ, ї, ж. Утілення абст¬ 

рактного поняття в конкретному 
художньому образі. • інакомбвлен- 
ня. □ алегорйчний, алегоричність, 
алегорйзм, присл. алегорйчно. 
АЛЕГРЕТО, незм., муз. 1. 

присл. Помірно швидко (про темп 
виконання музичного твору). 2. 
невідм., с. Музичний твір або його 
частина, що виконується в тако¬ 
му темпі. 
АЛЕГРО, незм., муз. 1. присл. 

Швидко, жваво (про темп виконан¬ 
ня музичного твору). 2. невідм., 
с. Музичний твір або його частина, 
що виконується в такому темпі. 
АЛЕРГІЯ, ї, ж. 1. мед. Підвище¬ 

на чутливість організму людини чи 
тварини до впливів речовин орга¬ 
нічного чи неорганічного походжен¬ 
ня, чинників навколишнього сере¬ 
довища. □ алергічний, алергік, 
алергізація. 2. перен. Про непри¬ 
йняття чого-, кого-небудь, неприяз¬ 
не ставлення. 
АЛЕЯ, ї. ж. Дорога (у парку, 

саду) з посадженими обабіч дере¬ 
вами, кущами. 
АЛЖИРЦІ, ів, ми. (оди. алжи¬ 

рець, рця, </.; алжйрка, и, ж.). Корін¬ 
не населення Алжиру. □ алжйрсь- 
кий. 

АЛИЧА, і, ж. 1. Плодове дерево 
(рід сливи), що росте на півдні. 2. 
Плід цього дерева. // □ аличевий. 
АЛІБІ, невідм., с., юр. Перебу¬ 

вання обвинуваченого в момент зло¬ 
чину в іншому місці як доказ його 
непричетності до злочину. 
АЛІГОТЕ, невідм., с. 1. Сорт ви¬ 

нограду, який використовують для 
виготовлення білих столових вин 
і коньяків. 2. Назва вина з цього 
сорту винограду. 
АЛІЛУЯ, незм. У християнсько¬ 

му богослужінні — приспів до цер¬ 
ковних пісень, звернених до всіх 
іпостасей Трійці; в іудаїзмі — ви¬ 
гук, що прославляє Бога. Співати 
алілуя кому ірон., зневажл. — сла¬ 
вити, прославляти кого-небудь. 
АЛІМЕНТИ, ів, ми. Гроші, які 

у встановленому законом порядку 
стягуються з одного зі членів сім’ї 
на утримання іншого її члена, що 
потребує допомоги. □ аліментний, 
аліментник, аліментниця. 
АЛІТЕРАЦІЯ, ї, ж. Поетичний 

прийом, який полягає в доборі слів 
із повторюваними однаковими при¬ 
голосними звуками. □ алітерацій¬ 
ний. 
АЛКОГОЛІЗМ, у, ч. 1. Захворю¬ 

вання, що спричиняється постійним, 
надмірним уживанням алкогольних 
напоїв і виявляється в патологічно¬ 
му потязі до них та поступовому 
розладі психічної діяльності. 2. 
розм. Зловживання алкогольними 
напоями. • пияцтво, пийтйка. 
// □ алкогблік, алкоголічка, ал- 
когбль, алкогольний, алкоголічний. 
АЛКОГОЛЬ, ю, ч. 1. Винний 

спирт. 2. розм. Про горілку і вза¬ 
галі спиртні напої. 3. кім. Узагаль¬ 
нена назва одноатомних спиртів. 
// □ див. алкоголізм. 
АЛЛАХ, а, ч. Назва Бога в му¬ 

сульманській релігії. 
АЛЛО, виг. Уживається в звер¬ 

танні до особи під час розмови по 
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телефону в значенні: слухаю, слу¬ 
хайте. 
АЛМАЗ, ч. 1. род. у. Прозорий, 

здебільшого безбарвний мінерал 
і коштовний камінь, що блиском 
і твердістю перевищує всі інші 
мінерали. □ алмазик, алмазний, ал- 
мазник. 2. род. а. Тонкий уламок 
цього каменя, вставлений в оправу 
з ручкою, що вживається для різан¬ 
ня скла. 
АЛОГІЗМ, у, V., книжн. 1. Щось 

безглузде, яке суперечить логіці. 
• нонсенс. 2. Літературний прийом, 
який полягає в навмисному пору¬ 
шенні логічного зв’язку для створен¬ 
ня комічного ефекту, іронії тощо. 
// □ алогічний, алогічність. 
АЛОЕ, невідм., с. 1. Багаторічна 

тропічна й субтропічна трав’янис¬ 
та рослина з довгастим м’ясистим 
листям, укритим по краях колюч¬ 
ками, використовується як декора¬ 
тивна кімнатна рослина та в меди¬ 
цині. • столітник. 2. фарм. Густий 
сік цієї рослини, який застосовуєть¬ 
ся в медицині. • сабур. // □ албе- 
вий, албйний. 
АЛТЕЯ, ї, ж., АЛТЕЙ, ю, ч. Ба¬ 

гаторічна трав’яниста рослина, 
корінь одного із видів якої викори¬ 
стовується в медицині та ветери¬ 
нарії. □ алтейський. 
АЛФАВІТ, у, ч. Сукупність усіх 

букв певної писемності, розташова¬ 
них у встановленому порядку. • аз¬ 
бука, абетка. □ алфавітний. Л За 
алфавітом — в алфавітному по¬ 
рядку. 
АЛЬБІНІЗМ, у, «/., біол. Від¬ 

сутність нормальної для певного 
виду організмів пігментації. 
АЛЬБОМ, у, ч. 1. Книга або зо¬ 

шит з чистими листками для малю¬ 
вання, запису віршів, зберігання 
фотографій, листівок, марок і т. ін. 
2. Книжкове видання з поліграфіч¬ 
ним відтворенням картин, ма¬ 
люнків, креслень, фотографій тощо. 

звичайно з коротким пояснюваль¬ 
ним текстом. // □ альббмчик, аль¬ 
бомний. 3. Довгограюча грампла¬ 
тівка або набір таких платівок. 
АЛЬВЕОЛИ, 6л, мн. (одн. аль- 

вебла, и, ж.). 1. Міхурці в легенях 
на кінцях найтонших розгалужень 
бронхів, куди проходить повітря під 
час дихання. 2. Заглибини в щеле¬ 
пах, у яких містяться корені зубів. 
// □ альвеолярний. 
Альма-матер, невідм., ж. 1. 

Старовинна шаноблива назва уні¬ 
верситету. 2. перен. Місце, де хтось 
виховувався, набув професійних 
навичок. 
АЛЬМАНАХ, у, ч. Збірка літера¬ 

турних творів різних авторів-сучас- 
ників. □ альманаховий. 
АЛЬПІНІЗМ, у, ч. Вид спорту; 

сходження на важкоприступні 
гірські вершини, льодовики зі 
спортивною чи пізнавальною метою. 
□ альпініст, альпіністка, альпі¬ 
ністський. 
АЛЬТ, а, ч. 1. Смичковий музич¬ 

ний інструмент трохи більший за 
скрипку і нижчий за звучанням. 
• віола. □ альтйст, альтистка. 2. 
Партія в хорі або вокальному ан¬ 
самблі, яку виконують низькі дитячі 
чи низькі жіночі голоси. 3. Низький 
дитячий голос (хлопчиків). □ альто¬ 
вий. 4. Про людину, що співає та¬ 
ким голосом. 5. Різновид деяких 
оркестрових інструментів (альт- 
кларнет, альт-тромбон і т. ін.). 
АЛЬТАНКА, альтАна, и, ж. 

Споруда легкої конструкції (у ви¬ 
гляді опор з перекриттям зверху та 
лавками для сидіння всередині) 
у саду, парку і т. ін. для відпочин¬ 
ку й захисту від сонця, дощу. □ аль¬ 
таночка. 
АЛЬТЕРНАТЙВА, и, ж. 1. Не- 

обхідність вибору між двома або 
кількома можливостями, що виклю¬ 
чають одна одну. 2. Кожна з цих 
можливостей. // □ альтернатйвний, 
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альтернатйвність, присл. альтерна¬ 
тивно. 
АЛЬТРУЇЗМ, у, V., книжн. Етич¬ 

ний принцип, що полягає в безко¬ 
рисливому піклуванні про благо 
інших людей і готовності жертву¬ 
вати для інших своїми особистими 
інтересами. □ альтруїст, альтруїст¬ 
ка, альтруїстйчний, присл. альтруї- 
стйчно. 
АЛ ЬФА, и, ж. Назва першої літе¬ 

ри грецького алфавіту. Альфа 
і омега: а) початок і кінець чого- 
небудь; б) головне в чомусь, осно¬ 
ва, зміст чого-небудь; Від альфи до 
омеги, книжн. — від самого почат¬ 
ку до самого кінця. 
АЛЬФОНС, а, V., зневажл. Чо¬ 

ловік, що перебуває на утриманні 
у своєї коханки. 
АЛЬЯНС,у, ч. 1 . Об’єднання дер¬ 

жав, організацій на основі договір¬ 
них зобов’язань. 2. Спілка або 
об’єднання взагалі. // • союз, коа¬ 
ліція, єднання. 
АЛЮМГНІЙ, ю, ч. Хімічний еле¬ 

мент, символ А1; сріблясто-білий, 
легкий і ковкий, стійкий до корозії 
метал. □ алюмінієвий, алюмінію- 
вати. 
АЛК)Р, у, ч. 1. Спосіб, характер 

ходи, бігу коня (крок, галоп, кар’єр 
та ін.). 2. Вправи для навчання вер¬ 
хового коня, що мають на меті ви¬ 
роблення в нього різних видів ходи. 
АМАТОР, а, ч. Той, хто займаєть¬ 

ся чим-небудь(музикою, художньою 
творчістю і т. ін ) без спеціального 
підготування, не як професіонал. 
• любйтель, дилетант. □ аматор¬ 
ка, аматорський, аматорство. 
АМБІЦІЯ, ї, ж. Підвищене по¬ 

чуття власної гідності, пов’язане 
з честолюбством. • самолюбство, 
самолюбність, амбітність. □ амбі¬ 
ційний, амбіційність. 
АМБРАЗУРА, и, ж. 1. військ. 

Отвір і стіни укріплення, оборон¬ 
ної споруди і т. ін., через який 

стріляють і ведуть спостереження. 
• бійнйця. 2. архіт. Отвір у стіні 
будинку для дверей або вікна, роз¬ 
ширений усередину. // □ амбразур¬ 
ний. 
АМБРЕ, невідм., с. Пахощі, при¬ 

ємний запах. 
АМБУЛАТОРІЯ, ї, ж. Лікуваль¬ 

но-профілактичний заклад, що на¬ 
дає медичну допомогу хворим, які 
приходять або лежать вдома, за 
основними спеціальностями (хірур¬ 
гія, терапія тощо). □ амбулатбрний, 
присл. амбулаторно. 
АМВОН, а, ч. П ідвищене місце 

в християнському храмі перед 
царськими вратами, з якого ви¬ 
голошуються проповіді. • проповід¬ 
ниця. 
АМЕБА, и, ж. 1. Найпростіша 

одноклітинна тварина, тіло якої че¬ 
рез відсутність оболонки не має 
постійної форми. □ амебний. 2. 
ч. і ж., переи. Про людину з вузь¬ 
ким світоглядом, малорозвинену, об¬ 
межену. 
АМЕРИКАНЦІ, ів, ми. (оди. аме¬ 

риканець, нця, ч.\ американка, и, 
ж.). Населення Сполучених Штатів 
Америки. □ американський, амери- 
канйзм, американізувати, америка¬ 
нізуватися, американіст, аме- 
риканістка, американістика, 
американізація. 
АМЕТЙСТ, у, ч. Мінерал і кош¬ 

товний камінь — різновид кварцу 
фіолетового чи блакитнувато-фіоле¬ 
тового кольору, що використовуєть¬ 
ся для ювелірних і художніх ви¬ 
робів. □ аметйстовий. 
АМІНЬ. 1. стверджувальна 

част. Уживається як прикінцеве 
слово в молитвах, проповідях, чи¬ 
таннях святих текстів; вірно, 
істинно. 2. у знач. ім.у невідм., 
с. (звичайно як присудок). Оста¬ 
точне, безумовне припинення чо¬ 
гось, загибель кого-, чого-небудь. 
• кінець, могйла. 
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АМНІСТІЯ, ї, ж. 1. Акт найви- 
того органу державної влади, що 
передбачає повне або часткове 
звільнення від покарання, а та¬ 
кож пом’якшення покарання щодо 
тих чи інших груп засуджених. 
• помилування, прощення. 2. За¬ 
криття кримінальної справи на 
будь-якій стадії кримінального 
процесу. // □ амністувати, амні¬ 
стування. 
АМОРАЛІЗМ, у, ч. Заперечення 

моралі, відмовлення від принципів 
совісті, честі, справедливості тощо. 
□ аморальний, аморальність, 
присл. аморально. 
АМОРТИЗАТОР, а, ч., техн. 

Пристрій для пом’якшення ударів 
у конструкціях машин (здебільшо¬ 
го транспортних) і споруд, а також 
для захисту їх від коливань і вели¬ 
ких навантажень. □ див. аморти¬ 
зація у 5 знач. 
АМОРТИЗАЦІЯ, ї, ж. 1. ек. По¬ 

ступове зниження вартості фондів 
(устаткування, будинків і т. ін.) 
унаслідок їх зношування. □ амор¬ 
тизаційний, амортизувати, аморти¬ 
зуватися. 2. фін. Перенесення вар¬ 
тості машин, будинків і. т. ін. на 
вироблену продукцію. 3. Визнання 
боргового зобов’язання недійсним, 
якщо його втрачено або викрадено. 
Д Амортизація боргу — поступо¬ 
ва оплата боргу фізичною або юри¬ 
дичною особою через періодичні 
грошові внески або викуп зобов’я¬ 
зань. 4. Списання згідно з вимогами 
оподаткування та бухгалтерського 
обліку початкової балансової вар¬ 
тості основних фондів для відшко¬ 
дування витрат на їхнє придбання. 
5. техн. Пом’якшення дії поштовхів, 
ударів у машинах, літаках і т. ін. 
за допомогою спеціальних при¬ 
строїв. □ амортизатор, амортиза¬ 
ційний, амортизувати. 6. перен. 
Утрата властивостей, якостей, здат¬ 
ності до чого-небудь і т. ін. 

АМОРФНИЙ , а, е, х/м., геол. 1. 
Який не має кристалічної будови. 
2. книжн. Який не має певної фор¬ 
ми, чітких обрисів (про фізичне 
тіло). • безфбрмний. // □ амбрф- 
ність. 
АМПЕР, а, ч. Міжнародна оди¬ 

ниця сили електричного струму (А). 
□ ампераж, амперний. 
АМПЛІТУДА, и, ж. 1. фіз. Най¬ 

більше відхилення тіла, що 
коливається, від положення рівно¬ 
ваги. □ амплітудний. Д Амплі¬ 
туда коливання — розмах коли¬ 
вання; величина найбільшого 
відхилення тіла, що коливається, 
від стану рівноваги. 2. мат. Кут, 
що визначається (поряд з радіу- 
сом-вектором) положенням точки 
на площині відносно полярної 
системи координат. 3. метеор. 
Різниця між найвищою і най¬ 
нижчою температурами повітря 
або найбільшим і найменшим 
атмосферним тиском у певний 
період. 4. перен. Розмах, ширина 
чогось. 
АМПЛУА, нев/дм., с. 1. Спеціалі¬ 

зація актора на виконанні певних 
ролей, які найбільш відповідають 
його зовнішнім даним, характерові 
обдарування тощо. 2. перен. Певне 
коло занять. 
Ампула, и, ж. Герметично за¬ 

паяна скляна посудина з вузькою 
шийкою для зберігання в стериль¬ 
ному стані лікарських та інших ре¬ 
човин. □ ампулка. 
АМПУТАЦІЯ, ї, ж. Хірургічна 

операція, під час якої вирізують 
(повністю або частково) той чи 
інший орган, відтинають кінцівку. 
□ ампутаційний, ампутувати. 
АМУЛЕТ, а, ч. Невеликий 

предмет, який носять на тілі 
і якому приписують надприродну 
силу, здатність захищати, оберіга¬ 
ти його власника від нещасть, хво¬ 
роб і т. ін. • талісман. 
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АМУНІЦІЯ.Ї, Ж. 1. збірн., ВІЙСЬК. 
Сукупність речей, що становлять 
спорядження військовослужбовця. 
2. Про одяг, предмети спеціального 
призначення. Мисливська амуніція. 
Д Кінська амуніція — споряджен¬ 
ня коня (упряж, сідло, в’ючні при¬ 
строї). 
АМУР, а, ч. 1. У давньоримській 

міфології — бог кохання, якого зоб¬ 
ражали крилатим хлопчиком з лу¬ 
ком і стрілами. • Купідон. □ Амур¬ 
чик. 2. тільки ми., розм., заст. 
Любовні справи, пригоди. • люббв, 
любощі, роман. □ амурний. 
АМФГБІЯ, ї, ж. 1. Земноводна 

тварина (жаба, саламандра тощо), 
личинка якої дихає зябрами, а доз¬ 
ріла особина — легенями. 2. Зем¬ 
новодна рослина, яка може жити 
і в воді, і на суші. 3. Літак, при¬ 
стосований для зльоту і посадки на 
суходолі й на воді. 4. Танк або ав¬ 
томобіль, що може рухатися по су¬ 
ходолу й по воді. 
АМФІБРАХІЙ, я, ч. У силабо- 

тонічному віршуванні — трискла¬ 
дова стопа з наголосом на другому 
складі. □ амфібрахічний. 
АМФІТЕАТР, у, ч. 1. У старо¬ 

давній Греції та Римі — відкрита 
кругла або напівкругла споруда для 
видовищ з ареною посередині, нав¬ 
коло якої уступами розташовано 
місця для глядачів. 2. У сучасному 
театрі — ряди крісел, розташовані 
уступами безпосередньо за парте¬ 
ром, а також частина залу, де роз¬ 
міщено ці крісла. 3. у знач, присл. 
амфітеатром. Півколом, що підви¬ 
щується, розширюючись догори. 
Амфора, и, ж. Велика посуди¬ 

на (для вина, олії і т. ін.) яйцеподіб¬ 
ної форми з вузьким горлом і дво¬ 
ма ручками, широко вживана 
в античному світі та Київській Русі. 
АНАЛІЗ, у, ч. 1. Метод науково¬ 

го дослідження, що полягає в уяв¬ 
ному чи фактичному розкладанні 

цілого на складові частини. 2. Усе¬ 
бічне дослідження чого-небудь. 
• розгляд, розбір. // □ аналізува¬ 
ти, аналізуватися, аналізування. 3. 
Визначення складу і властивостей 
якої-небудь речовини, дослідження 
їх. □ аналізатор, аналізаторний, 
аналізаторський, аналізувати, ана¬ 
лізуватися, аналізування. Д Хі¬ 
мічний аналіз — сукупність опе¬ 
рацій для з’ясування якісного чи 
кількісного складу досліджуваного 
об’єкта; Спектральний аналіз — 
визначення складу речовин шляхом 
вивчення їхніх спектрів. 
АНАЛІТИК, а, ч. 1. Фахівець, що 

здійснює аналіз чого-небудь. 2. пе- 
рен. Той, хто має схильність до ана¬ 
лізу своїх переживань, поведінки, 
оточення і т. ін. □ аналітйчний, 
аналітйчність, присл. аналітйчно. 
АНАЛІТЙЧНИЙ, а, е. 1. Який 

стосується аналізу, ґрунтується на 
аналізі чи використовується для 
нього. 2. Який має здатність аналі¬ 
зувати. Аналітичний розум. 
І І □ див. аналітик. 
АНАЛОГІЯ, ї, ж. 1. Подібність, 

схожість, відповідність у чому-не- 
будь між предметами, явищами, 
поняттями, які загалом є різними. 
□ аналог, аналогійний, аналогічний, 
аналогічність, присл. аналогічно. 2. 
лот. Висновок, зроблений на під¬ 
ставі схожості, подібності в чому- 
небудь предметів, явищ, понять. 3. 
лінгв. Вплив одних елементів мови 
на інші однорідні чи споріднені 
з ними, унаслідок чого елементи 
змінюються за зразком продуктив¬ 
ніших, впливовіших. 4. біол. Схо¬ 
жість органів за функціями в ор¬ 
ганізмі. 5. юр. Розв’язання судом 
якогось випадку, безпосередньо не 
врегульованого законом, шляхом за¬ 
стосування правової норми, яка 
регулює схожі за характером відно¬ 
шення, або на підставі загальних 
правових принципів. 
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АНАЛОЙ, я, ч. У церкві — висо¬ 
кий, з похилим верхом столик, на 
який кладуть ікони, богослужбові 
книги тощо. □ аналойний. 
АНАЛЬНИЙ, а, е, анат. Розта¬ 

шований у ділянці заднього прохо¬ 
ду. Анальний отвір. • відхідникб- 
вий. 
АНАМНЕЗ, у, V., мед. Сукупність 

відомостей про хворого, історію його 
хвороби і життя. □ анамнестичний. 
АНАНАС, а, ч. 1. Тропічна трав’я¬ 

ниста багаторічна рослина з золо¬ 
тисто-жовтими плодами приємного 
аромату масою 5 — 15 кг. 2. Плід 
цієї рослини. □ ананасовий. 
АНАПЕСТ, а, ч. У силабо-тоніч- 

ному віршуванні — трискладова 
стопа з наголосом на останньому 
складі. □ анапестйчний. 
АНАРХІЗМ, у, ч. 1. Суспільно- 

політична течія, що заперечує дер¬ 
жавну і будь-яку політичну владу, 
проповідує необмежену свободу 
окремої особи. 2. перен. Невизнан¬ 
ня авторитету, порядку, дисципліни. 
• свавілля, сваволя. // □ анархіст, 
анархістка, анархістйчний, анар¬ 
хістський, анархічний, анархічність, 
анархія, присл. анархічно. 
АНАРХІЯ, ї, ж. 1. Стан суспіль¬ 

ства, в якому відсутні організована 
влада, закони, немає певних обов’яз¬ 
кових норм поведінки. • безвладдя. 
2. перен. Відсутність організова¬ 
ності в чому-небудь. • неорганізо¬ 
ваність. // □ див. анархізм. 
АНАТОМІЯ, ї, ж. 1. Наука про 

будову живих організмів. 2. Будо¬ 
ва окремого органа, системи. Ана¬ 
томія серця. // □ анатом, анатоміч¬ 
ний, анатомувати, анатомування. 3. 
перен. Про будову, устрій чого-не¬ 
будь. 
АНАФЕМА, и, ж. 1. Найсуворі- 

ша церковна кара у християнстві — 
осуд, що супроводжується відлучен- 
ням від церкви. • прокляття, 
проклін. 2. перен. Осуд із зловісним 

пророкуванням, побажанням. 
• прокляття, проклін, клятьба, за- 
кляття.// □ анафемський. 
АНАФОРА, и, ж., літ. Стилістич¬ 

ний прийом, що полягає в повто¬ 
ренні тих самих звуків, слів, речень 
на початку двох або кількох суміж¬ 
них рядків, строф, фраз. 
АНГАР, а, ч. Закрита споруда 

у вигляді комплексу спеціальних 
приміщень для зберігання, техніч¬ 
ного обслуговування і поточного ре¬ 
монту літальних апаратів. □ ангар¬ 
ний. 
Ангел, а, ч. і. у релігійному 

культі — надприродна безтілесна 
істота, посланець Бога, який опі¬ 
кується людиною і зображується 
у вигляді юнака з крилами. Д Ан- 
гел-охоронець — ангел, який опі¬ 
кує людину на її життєвому шляху; 
День Ангела — іменини. 2. перен. 
Про людину, що відзначається кра¬ 
сою чи добрістю, лагідністю і т. ін. 
// • янгол. // □ ангеля, ангелятко, 
ангеляточко, ангельський. 
АНГІНА, и, ж. Інфекційне захво¬ 

рювання — гостре запалення 
лімфоїдної тканини піднебінних 
мигдалин. □ ангінний. 
АНГІОМА, и, ж. Доброякісна 

пухлина, що розвивається з крово¬ 
носних або лімфатичних судин. 
АНГЛІЙЦІ , ів, мн. (одн. англі¬ 

єць, йця, ч.\ англійка, и, ж.). На¬ 
род, який становить основне насе¬ 
лення Англії. □ англійський, 
англіцйзм. 
АНГОРИ, ів, мн. (одн. ангора, 

и, ж.). Порода кролів, хіз, котів із 
довгою м’якою шерстю. □ ангорсь¬ 
кий. 
АНДАНТЕ, невідм.у с.у муз. 1. По¬ 

вільний, плавний темп (але швид¬ 
ший, ніж адажіо). 2. Музичний твір 
або його частина, що виконується 
в такому темпі. 
АНДАНТИНО, невідм.у С.у муз. 

1. Темп, швидший та жвавіший за 
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анданте. 2. Музичний твір або його 
частина, що виконується в такому 
темпі. 
АНЕКДОТ, у, ч. 1. Стисле жар¬ 

тівливе (здебільшого вигадане) опо- 
відання про яку-небудь смішну 
подію з несподіваним, дотепним 
закінченням. 2. Кумедний випадок, 
подія або пригода. // □ анекдотик, 
анекдотйчний, анекдотйчність, анек¬ 
доти ик, присл. анекдотйчно. 
АНЕКСІЯ, і, ж. Насильне загар¬ 

бання, приєднання державою час¬ 
тини або всієї території, що нале¬ 
жить іншій державі, усупереч волі 
її населення. □ анексувати, анек¬ 
сування. 
АНЕМІЯ, ї, ж. Хворобливий стан, 

що характеризується зменшенням 
кількості еритроцитів і зниженим 
умістом гемоглобіну в одиниці об’є¬ 
му крові. • недокрів’я. □ анеміч¬ 
ний, анемічність. 
АНЕСТЕЗІбЛОГ, а, ч. Особа 

медичного персоналу (звичайно 
лікар), що проводить анестезію; 
фахівець у галузі анестезіології. 
• анестезйст. □ анестезіологія, ане¬ 
стезіологічний. 
АНЕСТЕЗІЯ, ї, ж.% мед. 1. Част¬ 

кова або повна втрата чутливості 
до зовнішніх подразнень, особливо 
до болю. 2. Штучне усунення чут¬ 
ливості за допомогою спеціальних 
засобів, яке здійснюється для про¬ 
ведення хірургічних утручань. 
• знеболювання. □ анестезйст, ане- 
стезйн, анестезійний, анестезувати. 
АНГ. 1. спол. Варіант єднального 

сполучника «ні», уживаний для 
підсилення заперечення. 2. част. 
Варіант заперечної частки «ні», 
уживаний для підсилення. 
АНІДЕ, присл. Варіант при¬ 

слівника «ніде», уживаний для 
підсилення заперечення. 
АНІЖ , спол. Варіант спо¬ 

лучника «ніж», уживаний для 
підсилення. 

АНІЗАЩО, присл. Варіант при¬ 
слівника «нізащо», уживаний для 
підсилення. 
АНІКОГІСІНЬКО, заперечний 

займ., розм. Варіант займенника 
«нікогісінько», уживаний для підси¬ 
лення. 
АНІКОЛИ, присл. Варіант при¬ 

слівника «ніколи», уживаний для 
підсилення. 
АНІМАЛІЗМ, у, ч. Зображення 

тварин у живопису, різьбярстві, 
скульптурі. □ анімаліст, аніма- 
лістка, анімалістйчний, анімальний. 
АНІМАЦІЯ,ї, ж. Метод створен¬ 

ня серії знімків, малюнків, силуетів 
тощо в окремих фазах руху, за до¬ 
помогою якого під час показу їх на 
екрані виникає враження поступо¬ 
вого руху, зміни положення зобра¬ 
женого. □ аніматор. 
АНІ-НІ, част., розм. Варіант по¬ 

вторюваної заперечної частки «ні- 
ні», уживаний для підсилення. 
АНІС1, у, ч. 1. Однорічна трав’я¬ 

ниста ефіроносна рослина. • ганус, 
2. Насіння (плоди) цієї рослини, що 
використовуються в медицині, а та¬ 
кож як прянощі. // □ анісовий1. 
АНІС2, а, ч. 1. Сорт яблуні. 2. 

Запашні кисло-солодкі плоди цієї 
яблуні. // □ анісовий2. 
АНІСКІЛЬКИ, присл. Варіант 

прислівника «ніскільки», уживаний 
для підсилення. 
АНІТЕЛЕНЬ, присуди. сл.% розм. 

Варіант незмінного присудкового 
слова «нітелень», уживаний для 
підсилення. 
АНІТРОХИ, присл. Варіант при¬ 

слівника «нітрохи», уживаний для 
підсилення переважно перед при¬ 
судком із заперечною часткою «не» 
у значенні, близькому до «зовсім», 
«аж ніяк». 
АНІХТО, ан і кого (з прийм. ані 

в кого), заперечний займ. Варіант 
займенника «ніхто», уживаний для 
підсилення. 
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АНІЧИЧИРК, присуди. сл.у розм. 
Варіант незмінного присудкового 
слова «нічичирк», уживаний для 
підсилення. 
АНІЩО, анічого (з прийм. ані 

з чбго), заперечний займ. Варіант 
займенника «ніщо», уживаний для 
підсилення. 
АНІЯК, присл. Варіант при¬ 

слівника «ніяк», уживаний для 
підсилення. 
АНІЯКИЙ,а, е, заперечний займ. 

Варіант займенника «ніякий», ужи¬ 
ваний для підсилення. 
АНКЕТА, и, ж. 1. Бланк устале¬ 

ної форми для записування в ньо¬ 
му певних біографічних та інших 
відомостей. 2. Складений дослідни¬ 
ком список питань для певного кон¬ 
тингенту осіб, відповіді на які е ви¬ 
хідним емпіричним матеріалом для 
узагальнень. // □ анкетний, анке- 
тувати, анкетування. 
АННАЛИ, ів, ми. Записи історич¬ 

них подій за роками у давніх на¬ 
родів (єгиптян, ассирійців, персів, 
китайців). 
АНОД, а, ч. Позитивно зарядже¬ 

ний електрод. □ анодний. 
АНОМАЛІЯ, і, ж. Відступ від 

норми; порушення нормального роз¬ 
витку чого-небудь. • відхйлення, 
патологія, аномальність. □ ано¬ 
мальний, присл. аномально. 
Д МагнГтна аномалія — різке 
відхилення від нормальної величи¬ 
ни земного магнетизму в якіи-не- 
будь ділянці земної поверхні. 
АНОНІМ, а, ч. 1. Автор листа або 

твору, який не назвав свого прізви¬ 
ща. 2. Лист або твір без підпису 
автора або невідомого автора. 
// □ анонімник, анонімний, ано¬ 
німність, анонімка. 
АНОНС, а, ч. Попереднє оголо¬ 

шення про наступну виставу, фільм, 
лекцію тощо. □ анонсувати. 
АНОТАЦІЯ, ї, ж. 1. Коротка уза- 

гальнювальна характеристика 

змісту книги, статті і т. ін. 2. муз. 
Стислий виклад змісту музичного 
твору. // □ анотувати, анотування. 
АНСАМБЛЬ, ю, ч. 1. Єдине ціле, 

що побудоване на правильному 
співвідношенні, узгодженості його 
елементів. 2. Група співаків, музи¬ 
кантів або танцюристів, що по¬ 
стійно виступає як єдиний художній 
колектив. 3. Музичний твір, призна¬ 
чений для одночасного виконання 
кількома музикантами та співака¬ 
ми. 4. Художня узгодженість, зла¬ 
годженість у виконанні драматич¬ 
ного, музичного і т. ін. твору. 5. 
архіт. Гармонійна єдність у розта¬ 
шуванні та оформленні групи буді¬ 
вель, пам’ятників, зелених наса¬ 
джень і т. ін., що становлять єдину 
архітектурну композицію. 6. Зі сма¬ 
ком підібраний комплект, що скла¬ 
дається з предметів одягу, взуття, 
головних уборів. // □ ансамблевий, 
ансамблевість. 7. перен. Про друж¬ 
ній колектив, групу людей, об’єдна¬ 
них загальними інтересами. 
АНТАГОНІЗМ, у, ч. 1. Неприми¬ 

ренна суперечність між протилеж¬ 
ними або ворожими силами чи сто¬ 
ронами, що протистоять одна одній. 
• протистояння. 2. біол. Тип супе¬ 
речності між двома організмами 
(деякими тваринами, рослинами, 
мікроорганізмами), що виявляєть¬ 
ся в боротьбі за існування і при¬ 
зводить до знищення чи пригнічен¬ 
ня одних організмів іншими. 
// □ антагоніст, антагоністка, ан- 
тагоністйчний. 
АНТЕНА, и, ж. Пристрій для без- 

посереднього випромінювання 
і приймання радіохвиль. □ антен¬ 
ний. 
АНТИ... Преф ікс, що означає 

протилежність, протидію, воро¬ 
жість, скерованість проти чого-не¬ 
будь. 
АНТИБІОТИКИ, ів, ми. (оди. 

антибіотик, а, ч.). Речовини біоло- 
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гічного походження, що мають 
здатність пригнічувати ріст і роз¬ 
множення або вбивати різні види 
мікробів. 
АНТИГУМАНІЗМ, у, ч. Світо- 

гляд, заснований на нехтуванні лю¬ 
диною як найвищою цінністю, її 
правами, потребами тощо. • анти- 
гуманність, антилюдяність. □ анти- 
гуманістйчний, антигуманність. 
АНТИДЕПРЕСАНТ, у, ч. Лі- 

карський препарат, що усуває, по¬ 
слаблює стан депресії. 
АНТИКВАРІАТ, у, ч. 1. Торгів 

ля речами старовини (книжками, 
картинами, прикрасами тощо). 2. 
Сукупність таких предметів. 
// □ антиквар, антикварій, анти¬ 
кварний. 
АНТИЛОПИ, оп, мн. (одн. анти- 

лбпа, и, ж.). Група жуйних парно¬ 
копитних ссавців, поширених голов¬ 
ним чином у Африці та Південній 
Азії. 
АНТИПАТІЯ, ї, ж. Почуття не¬ 

приязні, відрази до кого-, чого-не¬ 
будь. • непрйязнь, неприхйльність. 
□ антипатйчний. 
АНТИПОД, а, ч. 1. тільки мн. 
Жителі двох діаметрально проти¬ 
лежних пунктів земної кулі. 2. ле- 
рен. Про людину, яка своїми по¬ 
глядами, рисами характеру або 
соціальним становищем цілком про¬ 
тилежна іншій людині. 
АНТИСЕМІТИЗМ, у, ч. Одна 

з форм національної та релігійної 
нетерпимості, що виражається у во¬ 
рожому ставленні до євреїв. • юдо¬ 
фобство. □ антисеміт, антисемітка, 
антисемітський. 
АНТИСЕПТИКИ, ів, мн. (одн. 

антисептик, а, ч.). 1. мед. Хімічні 
речовини, за допомогою яких зне¬ 
заражують рани або запобігають 
їхньому зараженню. 2. техн. Речо¬ 
вини, якими просочують дерев’яні 
частини будівель, шпали і т. ін., 
щоб уберегти їх від гниття. 

// □ антисептика, антисептйчний, 
антисептйчність, антисептувати. 
АНТИСТАТИКИ, ів, мн. (одн. 

антистатик, а, ч.). Речовйни, які 
знімають заряди статичної електри¬ 
ки із синтетичних тканин, по¬ 
лімерних матеріалів і т. ін. □ анти- 
статйчний. 
АНТИХРИСТ, а, ч. 1. У хрис¬ 

тиянській релігії — противник 
Христа, що має прийти на землю 
перед другим пришестям Христа 
і кінцем світу. 2. розм., заст. Ужи¬ 
вається як лайливе слово. • чорт, 
чортяка, дідько, диявол, біс, 
гаспид, аспид. 
АНТИЦИКЛОН, у, </., МЄТЄОр. 

Ділянка підвищеного тиску в атмос¬ 
фері, від центру якої розходяться 
спадні потоки повітря, що зумовлює 
малохмарну тиху погоду, слабкі 
вітри. □ антициклбнний. 
АНТИЧНИЙ, а, е. 1. Який сто- 

сується або належить до давньо¬ 
грецької чи давньоримської культу¬ 
ри, мистецтва, суспільного ладу 
і т. ін. • класйчний. □ антйчність. 
2. Класично правильний, який на¬ 
гадує красою та витонченістю, про¬ 
порціями давньогрецькі або давньо¬ 
римські статуї (про постать, риси 
обличчя і т. ін.). 
АНТОЛОГІЯ, ї, ж., літ. Збірка 

вибраних творів одного жанру (пе¬ 
реважно поетичних творів) різних 
авторів. □ антологічний. 
АНТОНІВКА, и, ж. 1. Зимостій¬ 

кий сорт яблуні з великими жовту¬ 
ватими кисло-солодкими запашни¬ 
ми плодами, що дозрівають восени. 
2. Плід цього дерева. 
АНТОНІМІЯ,ї, ж., лінгв. Проти¬ 

лежність слів, фразеологічних оди¬ 
ниць, морфем і т. ін. за значенням. 
□ антонім, антонімічний, антоні- 
мічність. 
АНТРАКТ, у, ч. 1. Тимчасове 

припинення вистави, концерту 
і т. ін.; проміжок часу, на який при- 

2 Тлумачний словник укр. мови 
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пиняеться вистава, концерт тощо. 
• перерва. □ антрактний, антрак¬ 
товий. 2. муз. Музичний твір, що 
є вступом до дії (крім першої) 
в опері, балеті, драматичному спек¬ 
таклі. 3. розм. Тимчасове припинен¬ 
ня якоїсь дії, роботи і т. ін. • пе¬ 
рерва. 
АНТРЕКОТ, а, V. 1. Яловичина, 

вирізана з міжреберної частини 
туші. 2. Смажена страва з такого 
м’яса. 
АНТРЕПРЕНЕР, а, ч. Людина, 

яка є власником, орендує чи утри¬ 
мує театр, цирк і т. ін. □ антрепре¬ 
нерський, антрепренерство. 
АНТРЕСОЛІ, ей, ми. (оди. ан¬ 

тресоль, і, ж.). 1. Верхній низький 
напівповерх будинку. 2. Тип балко¬ 
на у вигляді відкритої галереї 
з бильцями в особливо високих при¬ 
міщеннях. 3. Глибока полиця під 
стелею або верхня частина високої 
шафи для зберігання речей. 
// □ антресбльний. 
АНТРОПОЛОГІЯ, ї, ж. Наука 

про природу, походження, еволюцію 
людини та її рас. □ антропблог, 
антропологічний. 
АНТРОПОНІМ, а, ч. Власна на¬ 

зва людини. □ антропоніміка, ант¬ 
ропонімія. 
АНТРОПОФОБІЯ, і, ж. Хвороб 

ливий психічний стан, якому влас¬ 
тивий страх перед людьми. 
АНУ, розм. 1. виг. Виражає 

спонукання до дії. 2. виг. Уживаєть¬ 
ся перед знахідним відмінком 
особових займенників 2 і 3 ос. 
з відтінком присудковості 
в значенні, близькому до «геть». 3. 
част. Уживається на початку речен¬ 
ня, яке виражає сумнів, припу¬ 
щення. 
АНУЛЮВАТИ, юю, юєш, недок. 

і док., книжн. Визнавати, оголошу¬ 
вати що-небудь недійсним. • ска¬ 
совувати (скасувати). □ анулюва¬ 
тися, анулювання. 

АНУМО, виг., розм. Виражає спо¬ 
нукання, заохочення до дії, ужи¬ 
вається у звертанні до кількох осіб. 
АНУС, а, ч. Анальний отвір. 
АНФАС, присл. Обличчям до 

того, хто дивиться; вигляд обличчя, 
предмета прямо, спереду. 
АНЧОУС, а, ч. Дрібна морська 

риба родини оселедцевих. • камса, 
хамса. □ анчбусовий. 
АНШЛАГ, у, ч. 1. Стан, коли всі 

квитки на виставу, концерт і т. ін. 
продано. 2. Оголошення в касі те¬ 
атру, цирку, кінотеатру тощо про 
те, що всі квитки продано. 3. Вели¬ 
кий заголовок у газеті. 
АОРИСТ, а, ч., лінгв. Одна 

з форм минулого часу дієслова 
в давніх індоєвропейських мовах, 
що виражала минулу дію без ука¬ 
зівки на її тривалість; як окрема 
форма минулого часу зберігся 
в південнослов’янських та лужиць¬ 
ких мовах. 
АОРТА, и, ж. Головна артерія, що 

через свої відгалуження постачає 
артеріальну кров до всіх органів 
і тканин тіла. □ абртовий, абртний. 
АПАРАТ, ч. 1. род. а. Обладнан¬ 

ня, предмети, за допомогою яких 
виконується певна робота. • при¬ 
стосування, прйстрій, прилад. 
□ апаратик, апаратний, апаратна, 
апаратник, апаратниця, апаратур¬ 
ний. 2. род. у. Установа або су¬ 
купність установ, організацій, що 
обслуговують певну ділянку дер¬ 
жавного управління, господарства 
тощо. □ апаратний. 3. род. у. По¬ 
стійний склад працівників якоїсь ус¬ 
танови, організації. • штат, кадри. 
4. род. у, фізіол. Сукупність органів, 
які виконують певні функції в ор¬ 
ганізмі. Д Вестибулярний апарат, 
анат. — орган у хребетних тва¬ 
рин і людини, який є частиною 
внутрішнього вуха та забезпечує 
координацію рухів і збереження 
рівноваги. 
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АПАРТАМЕНТИ, ів, ми. (оди. 

апартамент, у, V.). 1. Велике за роз¬ 
мірами, вишукано, зі смаком, роз¬ 
кішно обладнане приміщення. 2. 
розм. Розкішна квартира. • житло, 
помешкання^ 
АПАРТЕЇД, у, ч. Крайня форма 

расової дискримінації — позбав¬ 
лення або обмеження політичних 
соціально-економічних та грома¬ 
дянських прав якої-небудь групи 
населення, її територіальна ізоля¬ 
ція тощо. 
АПАСІОНАТО, невідм., с. При- 

страсний, натхненний характер ви¬ 
конання музичного твору або його 
частини. □ апасіоната. 
АПАТІЯ, ї, ж. 1. мед. Хворобли¬ 

вий стан, що виявляється в байду¬ 
жості, відсутності зовнішніх виявів 
емоційної реакції. 2. перен. Бай¬ 
дужість до навколишнього, від¬ 
сутність інтересу до будь-чого. 
П □ апатйчний, апатйчність, присл. 
апатйчно. 
АПЕЛЬСИН, а, ч. 1. Вічнозеле¬ 

не плодове цитрусове дерево із со¬ 
ковитими запашними плодами жов¬ 
тогарячого кольору, поширене 
в тропічному і субтропічному 
кліматі. □ апельсйновий, апельсйн- 
ний. 2. Плід цього дерева. // • по¬ 
маранча, помаранч. □ апельсйнка, 
апельсйнчик, апельсйновий, апель¬ 
синний. 
АПЕЛЮВАТИ, юю, юєш, иедок. 

і док. 1. юр. Офіційно подавати 
скаргу у вищу інстанцію, протесту¬ 
ючи проти якого-небудь рішення,в 
чиїх-небудь дій. • оскаржувати, 
опротестовувати. □ апелювання, 
апеляція, апеляційний. 2. перен. 
Звертатися до кого-, чого-небудь за 
підтримкою, порадою; посилатися 
на чий-небудь авторитет. □ апелю¬ 
вання, апеляція. 
АПЕНДИКС, а, ч. Червоподібний 

відросток сліпої кишки людини та 
деяких тварин. □ апендицйт. 

АПЕРИТЙВ, у, ч. Слабкий ал¬ 
когольний напій, уживають для 
збудження апетиту. 
АПЕТЙТ, у, ч. 1. тільки оди. По¬ 

тяг людини до певної їжі, відчуття 
потреби в ній; бажання їсти. □ апе- 
тйтець, апетйтик, апетйтний, апе- 
тйтненький, апетйтність, присл. апе- 
тйтно. 2. перев. ми., перен., розм. 
Внутрішня потреба в чому-небудь, 
у здійсненні чогось тощо. • прагнен¬ 
ня, потяг. 
АПЛІКАЦІЯЛ, ж. 1. Виготовлен¬ 

ня орнаментів чи яких-небудь ху¬ 
дожніх зображень нашиванням або 
наклеюванням на що-небудь різно¬ 
кольорових клаптиків тканини, па¬ 
перу. 2. Виріб, створений таким 
способом. // □ аплікаційний. 
АПЛОДУВАТИ, ую, уєш, иедок. 

Бити в долоні на знак схвалення, 
вітання або яких-небудь вимог. 
• плескати. □ аплодування. 
АПЛОМБ, у, ч. Показна само¬ 

впевненість у поведінці, розмові. 
АПОГЕЙ, ю, ч. 1. астр. Найвід- 

даленіша від центра Землі точка 
орбіти Місяця або штучного супут¬ 
ника Землі. 2. перен., книжн. Най¬ 
вищий ступінь вияву чого-небудь. 
• вершйна, вінець, зеніт, кульмі¬ 
нація, пік. 
АПОКАЛІПСИС, а, ч. 1. Одна 

з книг християнської церковної 
літератури, яка містить пророцтва 
про кінець світу, боротьбу між Хри- 
стом і антихристом, страшний суд, 
тисячолітнє царство Боже. 2. перен. 
Кінець світу. // □ апокаліпсйчний. 
АПОРТ1, а, ч. 1. Один із осінньо- 

зимових сортів яблук з великими 
кисло-солодкими плодами. 2. Плід 
цього дерева. 
АПОРТ2, виг. Вигук, яким звер¬ 

таються до дресированого собаки, 
наказуючи щось принести. 
АПОСТОЛ, а, ч. 1. У христи¬ 

янстві — кожний з дванадцяти 
учнів Христа, які поширювали його 
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вчення. 2. Церковна книга, що 
містить «Діяння апостолів» та їхні 
«Послання». 3. перен., книжн. Той, 
хто палко наслідує яке-небудь учен¬ 
ня, ідеї і т. ін. • послідовник, адепт. 
// □ апбстольський. 
АПОСТРОФ, а, ч. Н адрядковий 

знак у вигляді коми, що вживаєть¬ 
ся в деяких мовах з різною метою 
(для позначення твердої вимови 
приголосного, на місці пропущено¬ 
го голосного тощо). 
АПРОБАЦІЯ, ї, ж. 1. книжн. 

Офіційне схвалення, затверджен¬ 
ня чого-небудь після випробуван¬ 
ня, перевіряння. □ апробувати, 
апробування. 2. с.г. Визначення 
сортових якостей посівів, щоб ви¬ 
брати кращий з них для насіння. 
// • апробата зах. □ апроба¬ 
ційний, апробатор, апробувати, 
апробування. 
АПТЕКА, и, ж. Медично-санітар¬ 

ний заклад, в якому виготовляють 
ліки за рецептами, а також прода¬ 
ють готові лікувальні засоби та інші 
медичні товари. □ аптечка, аптеч¬ 
ний, аптекар, аптекарка, аптекарсь¬ 
кий. 
АР, а, ч. У метричній системі — 

міра земельної площі, що дорівнює 
100 м2 (0,01 га). 
АРАБИ, ів, мн. (одн. араб, а, </., 

арабка, и, ж.). Група народів, що 
становить основне населення Пів¬ 
денно-Західної Азії і Північної Аф¬ 
рики. □ арабізм, арабіст, арабіст- 
ка, арабський. 
АРАНЖУВАТИ, ую, уеш, недок. 

і док. 1. Пристосовувати музичний 
твір, написаний для певного скла¬ 
ду інструментів (голосів), до вико¬ 
нання іншим складом інструментів 
(голосів). □ аранжування, аранжу¬ 
вальник, аранжувальниця. 2. Пере¬ 
творювати, видозмінювати з якою- 
небудь метою. □ аранжування. 
АРАХІС, у, ч. 1. Однорічна 

трав’яниста олійна рослина роди¬ 

ни бобових. 2. збірн. Плоди цієї рос¬ 
лини. // • землянйй (китайський) 
горіх. □ арахісовий. 
АРБІТР, а, ч. 1. Особа, яку при¬ 

значають відповідні органи або за 
взаємною згодою обирають сторо¬ 
ни для розв’язання справ, що не 
підлягають судовому розглядові. 
• третейський суддя, посередник. 
□ арбітраж, арбітражний. 2. Той, 
хто судить спортивну гру, змаган¬ 
ня. • суддя, рефері. 
АРГЕНТИНЦІ, і в, мн. (одн. ар- 

гентйнець, нця, </., аргентйнка, 
и, ж.). Народ, що становить основ¬ 
не населення Аргентини. 
АРГО, невідм.у с.у лінгв. Мова, 

прийнята і зрозуміла у певному со¬ 
ціальному чи професійному середо¬ 
вищі. • жаргон, сленг. □ арготйзм, 
арготйчний. 
АРГУМЕНТ, у, ч. 1. книжн. Пев¬ 

не міркування або факт, що наво¬ 
диться для обґрунтування іс¬ 
тинності чогось. • дбвід, дбказ, 
підтвердження, свідчення. □ аргу¬ 
ментувати, аргументування, аргу¬ 
ментований, аргументбваність, ар¬ 
гументація, присл. аргументбвано. 
2. мат. Незалежна змінна величи¬ 
на, від зміни якої залежить зміна 
функції. 
АРЕНА, и, ж. 1. У давньоримсь¬ 

кому цирку — овальний чи круглий 
майданчик, де відбувалися бої гла¬ 
діаторів, спортивні змагання тощо. 
2. У сучасному цирку — круглий 
майданчик з бар’єром, де виступа¬ 
ють артисти цирку. • манеж. 3. пе¬ 
рен., кннжн. Окрема сторона діяль¬ 
ності людини чи суспільства. 
• галузь, ділянка, сфера, поле, 
царина. 
АРЕШТ, у, ч. 1. Позбавлення 

волі, узяття під варту обвинуваче¬ 
ного за наявності підстав у встанов¬ 
леному законом порядку за рішен¬ 
ням суду чи санкцією прокурора. 
2. юр. Судова заборона вільно роз- 
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поряджатися власним майном. 
//□ арештант, арештантка, ареш¬ 
тантський, арештований, арештбву- 
вати, арештувати. 
арєргАр; І, у, ч. Частина війсь¬ 

ка або флоту, яка під час походу 
йде позаду головних сил з метою 
охорони їх від нападу. □ ар’єргард¬ 
ний. 
АРИФМЕТИКА, и, ж. 1. Розділ 

математики, що вивчає найпростіші 
властивості чисел і дії над ними. 
□ арифметйчний, присл. ариф- 
метйчно. 2. Те, що ( на відміну від 
чого-небудь складнішого) містить 
у собі незначні труднощі для розу¬ 
міння, утілення в життя чого-небудь 
і т. ін. 
Арія.ї, ж. 1. Вокальний твір для 

одного голосу, що входить як скла¬ 
дова частини до опери, ораторії 
і т. ін. 2. Інструментальна музична 
п’єса наспівного характеру. 
Арка, и, ж. 1. Опукле перекрит¬ 

тя, що з’єднує стіни або опори якої- 
небудь споруди. • склепіння, звід. 
2. Декоративна споруда у вигляді 
брами, що завершується склепін¬ 
ням. // □ арочний. Д Тріумфаль¬ 
на арка — декоративна арка на 
відзначення якої-небудь важливої 
події (перемоги і т. ін.). 
АРКАН, а. ч. 1. Довгий мотузок 

із зашморгом на кінці, за допомо¬ 
гою якого ловлять коней та інших 
тварин. • ласб. □ арканити, аркан¬ 
ний. 2. Гуцульський чоловічий та¬ 
нок. 
Аркуш, а, ч. і. ш маток якого- 

небудь тонкого і плоского матеріа¬ 
лу (паперу, фанери, картону і т. ін.) 
певної форми і розміру. • листок, 
лист. □ аркушик, аркушевий. 2. 
спец. Одиниця вимірювання обся¬ 
гу книги. Д Авторський аркуш — 
друкований аркуш із визначеним 
числом знаків (звичайно 40 000), 
який є одиницею виміру виконаної 
автором праці, обсягу твору. 

Армія, ї, ж. 1. Сукупність усіх 
сухопутних, морських і повітряних 
збройних сил держави. 2. У вузько¬ 
му розумінні — сухопутні збройні 
сили. 3. З’єднання, що складається 
з кількох корпусів або дивізій 
різних родів військ, видів збройних 
сил для ведення бойових операцій 
під час війни. // • військо, рать /сг., 
поет., дружйна іст.у поет.\ збрбйні 
сйли. // □ армієць, армійський. 4. 
перен. Маса людей, об’єднаних 
спільною ознакою, справою і т. ін. 
АРОМАТ, у, ч. Приємний і ніж¬ 

ний запах. • пахощі, пбвів поет. 
□ ароматний, ароматйчний, аро- 
матйчність, ароматизувати, арома¬ 
тизація, ароматизатор, ароматизб- 
ваний, присл. ароматно. 
АРОМАТИЗУВАТИ, ую, уєш, 

недок. і док. 1. кул. Додавати в стра¬ 
ву, напій ароматичні речовини. 2. 
техн. Збагачувати (нафту, бензин 
і т. ін.) ароматичними вуглеводами. 
// □ див. аром&т. 
АРСЕНАЛ, у, ч. 1. Склад зброї 

та боєприпасів. 2. Завод, на якому 
виготовляють зброю і військове спо¬ 
рядження. // □ арсенальний, арсе- 
нальський. 
АРТЕЗІАНСЬКИЙ , а, е. Який 

знаходиться в глибоких водоносних 
шарах землі. Д Артезіанський ко- 
лбдязь — глибока свердловина, 
зроблена в землі для забирання 
глибинної води. 
АРТЕРІЯ, ї, ж. 1. Кровоносна 

судина, яка несе збагачену киснем 
кров від серця до всіх органів і тка¬ 
нин тіла. □ артеріальний. 2. перен. 
Важливий шлях сполучення (заліз¬ 
ниця, канал тощо). 
АРТЙКЛЬ, я, ч., грам. У деяких 

мовах — службове слово, що су¬ 
проводжує іменник і надає йому 
значення означеності чи неозначе¬ 
ності, а також роду, числа тощо. 
АРТИКУЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. лінгв. 

Робота мовних органів, спрямова- 
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на на вимовляння звуків мови; та¬ 
кож положення мовних органів під 
час вимови звука. 2. муз. Спосіб 
виконання звуків під час співу або 
гри на музичному інструменті. Роз¬ 
поділяється на три види — зв’яза¬ 
ну, роздільну та коротку. 3. муз. 
Чітке виразне вимовляння звуків 
(голосних і приголосних) у співі. 
//□ артикуляційний, артикулюва¬ 
ти, артикулюватися. 
АРТИЛЕРІЯ, ї, ж. 1. збірн. Вог¬ 

непальна зброя різних конструкцій, 
що вражає противника з великої 
відстані. □ артилерійський. 2. 
тільки оди. Рід військ, основним 
озброєнням яких є така зброя. □ ар- 
тилерйст, артилерійський. 3. тільки 
оди. Наука про вогнепальну зброю 
та її застосування в бою. 
АРТЙСТ, а, ч. 1. Той, хто публіч¬ 

но виконує твори мистецтва (актор, 
музикант, співак і т. ін.). • актор, 
лицедій заст. 2. перен. Особа, яка 
досягла найвищої майстерності 
у своїй справі. • майстер, митець, 
віртубз. //□ артистйзм, артйстка, 
артистйчний, артистйчність, присл. 
артистйчно. 3. перен. Лицемірна, 
нещира людина. • лицемір, актбр. 
АРТГЛ Ь, і, ж. Група людей однієї 

професії або ремесла, які об’єдна¬ 
лися для спільної праці на основі 
усуспільнення засобів виробництва. 
□ артільний, артілець, артільник, 
артільниця, присл. артільно. 
Арфа, и, ж. Щипковий музичний 

інструмент, що має форму трикут¬ 
ної рами з натягнутими на ній стру¬ 
нами. □ арфіст, арфістка. 
АРХАЇЗМ, у, ч. 1. лінгв. Слово, 

мовний зворот або граматична фор¬ 
ма, що вийшли з ужитку чи є заста¬ 
рілими. □ архаїчний, архаїчність. 
2. Застаріле явище, уявлення, зви¬ 
чай і т. ін. □ архаїка, архаїстика, 
архаїст, архаїстйчний, архаїчний, 
архаїчність, архаїзувати, архаїзова¬ 
ний, архаїзація, присл. архаїчно. 

АРХАНГЕЛ, а, ч. У христи¬ 
янській релігії — ангел вищого ран¬ 
гу. □ архангельський. 
АРХЕОЛОГІЯ, ї, ж. Наука, що 

вивчає давні побут і культуру 
людського суспільства на підставі 
речових пам’яток минулого. □ ар¬ 
хеолог, археологічний. 
АРХІ... 1. Префікс, за допомогою 

якого виражають найвищий ступінь 
ознаки, що міститься в другій час¬ 
тині слова; значенням наближаєть¬ 
ся до «дуже», «найбільше», напр.: 
архісерйбзний і т. ін. 2. Перша час¬ 
тина складних слів, яка означає ви¬ 
щий ступінь у церковному званні, 
напр.: архідиякон і т. ін. 
АРХГВ, у, ч. 1. Установа, яка за¬ 

ймається збиранням,упорядкуван¬ 
ням і зберіганням старих доку¬ 
ментів, писемних пам’яток і т. ін. 2. 
Відділ установи, в якому зберіга¬ 
ються старі документи, листи, закін¬ 
чені справи тощо. 3. Листи, руко¬ 
писи, знімки і т. ін., що стосуються 
діяльності якої-небудь установи або 
особи. // □ архівіст, архівний. 
АРХІВАРІУС, а, ч. Охоронець 

архівних матеріалів, співробітник 
архіву. 
АРХІЄПИСКОП, а, ч. 1. Духов 

не звання, середнє між єпископом 
і митрополитом, один із найвищих 
титулів у християнській церкві. 2. 
Служитель релігійного культу, який 
має це звання. □ архієпйскопський. 
АРХІЄРЕЙ, розм. АРХІРЕЙ, я, 

ч. 1. У православ’ї і греко-като- 
лицтві — загальна назва найвищих 
чинів духовенства (єпископа, архі¬ 
єпископа, митрополита, патріарха). 
2. Особа, що має це звання. 
// • владйка. // □ архієрейський. 
АРХІМАНДРИТ, а, ч. 1 Найви 

ще духовне звання ченців у право¬ 
славній і греко-католицькій церк¬ 
вах; титул ігумена монастиря. 2. 
Особа, що має цей титул. // □ архі- 
мандрйтський. 
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АРХІПЕЛАГ, у, ч. Група морсь¬ 
ких островів, що знаходяться близь¬ 
ко один від одного. □ архіпелазь¬ 
кий. 
АРХІТЕКТУРА, и, ж. 1. Мистец¬ 

тво проектувати і будувати об’єкти 
для життя і діяльності людини (бу¬ 
динки, споруди та їхні комплекси). 
2. Художній характер, стиль будівлі. 
// □ архітектурний, архітектор, ар¬ 
хітекторський. 
АСАМБЛЕЯ, ї, ж. 1. Державний 

або керівний орган у міжнародних 
організаціях. 2. Назва вищого органу 
законодавчої влади в деяких країнах. 
3. Збори тієї чи іншої державної або 
міжнародної установи, прихильників 
певного громадського руху. 
АСАНА, и, ж. У йозі: певне поло¬ 

ження тіла. • поза. 
АСИГНУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. Видавати певну грошову суму 
на які-небудь потреби. • виділяти. 
□ асигнуватися, асигнування. 
АСИМЕТРІЯ, ї, ж. Брак або по¬ 

рушення симетрії. • несимет- 
рйчність. □ асиметрйчний, аси- 
метрйчність, присл. асиметрйчно. 
АСИМІЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док. і док. 1. Робити кого-, що-не- 
будь подібним до себе, перетворю¬ 
вати на свій лад. □ асимілюватися, 
асиміляція, асиміляторський, аси- 
міліційний, асимілятйвний, асимі¬ 
лятор. 2. біол. Засвоювати щось. 
□ асимілюватися, асиміляція. 
АСИМІЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. Дія за 1 

знач, асимілювати. • уподібнення. 
□ див. асимілювати у 1 знач. 2. 
біол. Процес засвоєння рослинним 
чи тваринним організмом зовнішніх 
щодо нього речовин. • анаболізм. 
□ асимілювати, асимілюватися. 3. 
лінгв. Зміна звука, який стає за 
певними якостями подібним до су¬ 
міжного, близького звука під його 
впливом. • уподібнення. □ асимі¬ 
лятйвний, асиміляційний, асимілю¬ 
вати, асимілюватися. 4. Злиття од¬ 

ного народу з іншим унаслідок за¬ 
своєння його мови, культури, націо¬ 
нальних ознак. □ асимілятор, аси¬ 
міляторство, асиміляторський, 
асиміляційний. 
АСИСТЕНТ, а, ч. 1. Помічник 

професора, лікаря і т. ін. у роботі. 
□ асистентка, асистентська, асис¬ 
тентський. 2. Нижча посада викла¬ 
дача у вищих навчальних закладах. 
3. Особа, що обіймає цю посаду. 
// □ асистентка, асистентський. 
АСКЕТИЗМ, у, ч. 1. Спосіб жит¬ 

тя, якому властиві добровільна 
відмова від життєвих благ та задо¬ 
волень, крайнє обмеження життєвих 
потреб. 2. Релігійне подвижництво, 
що полягає у зреченні радощів жит¬ 
тя, відлюдництві для досягнення 
моральної і духовної досконалості. 
// □ аскет, аскетйчний, присл. ас- 
кетйчно. 
АСОРТИМЕНТ, у, ч. 1. Набір 

товарів або виробів різних видів 
і сортів. 2. Узагалі різноманітний 
набір чого-небудь. // □ асортимент¬ 
ний, асортиментність. 
АСОЦІАЦІЯ, ї, ж. 1. Добровільне 

об’єднання осіб чи організацій для 
досягнення спільної господарської, 
політичної, культурної чи якої-не- 
будь іншої мети. • товарйство, 
спілка, громада. □ асоційбваний. 2. 
Сполучення, з’єднання чого-небудь 
в одне ціле. Асоціація молекул. 3. 
псих. Зв’язок між окремими нерво¬ 
во-психічними актами (уявленнями, 
думками, почуттями), на ґрунті 
якого одне уявлення, почуття і т. ін. 
викликає інше. □ асоціатйвний, асо- 
ціатйвність, асоціаційний, асоційб¬ 
ваний, асоційбваність, асоціювати, 
асоціюватися, асоціювання, присл. 
асоціатйвно. 
АСПЕКТ, у, </., книжн. Спосіб, 

напрям розгляду чогось. • план, 
площина. □ аспектний. 
АСПІРАНТУРА, и, ж. У деяких 

країнах — основна форма підго- 
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тування науково-педагогічних 
і наукових кадрів для вищих на¬ 
вчальних закладів і науково-до¬ 
слідних інститутів. □ аспірант, 
аспірантка. 
АСТРО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову збря- 
ний, напр.: астроспектрограф і т. ін. 
АСТРОЛОГІЯ, ї, ж. Відоме 

з давніх часів учення, що визнає 
безпосередній зв’язок між розташу¬ 
ванням і рухом небесних тіл та яви¬ 
щами суспільного життя, долею 
людини і т. ін. □ астрблог, астроло¬ 
гічний. 
АСТРОНОМІЯ, ї, ж. Наука про 

рух, будову й розвиток небесних тіл 
та їхніх систем. □ астронбм, астро¬ 
номічний. 
АСФАЛЬТ, у, ч. 1. Чорна смолис¬ 

та маса природного походження або 
штучно виготовлена з бітуму 
й подрібнених мінеральних матері¬ 
алів. □ асфальтовий, асфальтник, 
асфальтниця, асфальтувати, ас¬ 
фальтування. 2. Шлях, тротуар, по¬ 
криті цією масою. □ асфальтівка. 
АТАВІЗМ, у, ч. Поява у людей, 

тварин, рослин ознак, що були вла¬ 
стиві їхнім далеким предкам. 
□ атавістйчний. 
АТАКА, и, ж. 1. Навальний на¬ 

ступ війська ворога; вирішальний 
етап наступу. • приступ, удар, 
штурм. 2. перен. Рішуча дія, спря¬ 
мована проти кого-небудь або на 
досягнення якої-небудь мети. 
//Щ атакувати, атакбваний, атаку¬ 
ючий. 
АТЕЇЗМ, у, ч. Заперечення існу¬ 

вання Бога, відкидання будь-якої 
релігії. • безбожність, безвір’я, без¬ 
божництво, безббжжя. □ атеїст, 
атеїстка, атеїстйчний. 
АТЕЛЬЄ, невідм., с. 1. Приміщен¬ 

ня, де працює скульптор, художник, 
фотограф. • студія, майстерня. 2. 
Підприємство для лагодження або 
виготовлення певних виробів (одя¬ 

гу, взуття, головних уборів). • май¬ 
стерня. 
АТЕСТАТ, а, ч. 1. Офіційний до¬ 

кумент, що засвідчує який-небудь 
юридичний факт, здебільшого закін¬ 
чення певного навчального закла¬ 
ду, присвоєння вченого або спе¬ 
ціального звання. Д Атестіт 
зрілості —документ про закінчен¬ 
ня середньої загальноосвітньої шко¬ 
ли. 2. Документ, що засвідчує пра¬ 
во одержання грошового чи речового 
забезпечення військовослужбовцем 
або членами його сім’ї. 
АТЕСТУВАТИ, ую, уєш, НЄДОК. 

і док. 1. Надавати кому-небудь 
якесь звання. 2. Визначати ділову 
кваліфікацію спеціаліста, обсяг 
його фахових знань, досвіду, необ¬ 
хідних для виконання конкретних 
обов’язків. • характеризувати. 
□ атестація, атестаційний. 
Атлас, у, ч. 1. Систематизоване 

зібрання карт з пояснювальним тек¬ 
стом, видане у вигляді тому чи 
окремих аркушів, уміщених у за¬ 
гальну папку. 2. Назва спеціальних 
альбомів (з малюнками, креслення¬ 
ми тощо), які використовуються 
з ілюстративною чи навчально-пе¬ 
дагогічною метою. Анатомічний ат¬ 
лас. 
АТЛАС, у, ч. Шовкова або на¬ 

півшовкова тканина з гладкою блис¬ 
кучою лицьовою поверхнею. □ ат¬ 
ласний, атласовий, атласистий. 
АТЛЕТИКА , и, ж. Система 

фізичних вправ, спрямованих на 
виховання в людини спритності, 
сили, витривалості. □ атлет, ат- 
летйзм, атлетйчний. Д Важкі ат¬ 
летика — вид спорту, що охоплює 
боротьбу, бокс і піднімання тягарів; 
Легка атлетика — вид спорту, що 
включає біг, стрибки, ходіння, ме¬ 
тання списа, молота, штовхання 
ядра. 
АТМОСФЕРА, и, ж. 1. Газоподіб¬ 

на оболонка Землі та деяких інших 
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небесних тіл. □ атмосферний. 2. 
розм. Невидима газоподібна речо¬ 
вина (головним чином із суміші азо¬ 
ту й кисню), яка оточує земну кулю 
і якою дихають живі організми. 
• повітря. 3. перен. Умови довкіл¬ 
ля, обстановка, породжувані со¬ 
ціальним становищем, колективом, 
родиною і т. ін. Атмосфера 
згущується над ким, навколо ко¬ 
го — кому-небудь загрожує не¬ 
безпека, чиєсь становище по¬ 
гіршується. 4. фіз., техн. Одиниця 
вимірювання тиску, яка дорівнює 
тискові ртутного стовпа заввишки 
760 мм або приблизно 10 м водяно¬ 
го стовпа, 1 бар. □ атмосферний. 
АТОЖ, част., розм. Уживається 

для вираження згоди з чим-небудь 
або підтвердження чого-небудь. 
• так, справді, авжеж. 
АТОМ, а, ч. 1. Найменша частин¬ 

ка хімічного елемента, що скла¬ 
дається з ядра й електронів. □ атом¬ 
ний, атомістика, атомізм. 2. перен. 
Найменша частина чогось. 3. Про 
ядерну (атомну) енергію. □ атом¬ 
ний, атомник. 
АТРАКЦІОН, у, ч. 1. Номер цир¬ 

кової чи естрадної програми, що 
привертає увагу глядачів своєю 
ефективністю, незвичайністю. 2. 
перен., мн. Розваги в місцях відпо¬ 
чинку (карусель, колесо огляду 
і т. ін.).//□ атракцібнний. 
АТРИБУТ, а, ч. 1. філос. Суттє¬ 

ва, невід’ємна риса предмета чи 
явища. 2. Ознака або предмет, які 
є властивою прикметою кого-, чого- 
небудь. • належність, приналеж¬ 
ність, аксесуар. □ атрибутика. 3. 
грам. Те саме, що й означення. 
□ атрибутивний, атрибутйвність. 
АТРОФГЯ, ї, ж. 1. біол., мед. 

Зменшення розмірів окремих ор¬ 
ганів або тканин організму, яке су¬ 
проводжується ослабленням або 
втратою їхніх функцій. 2. перен. 
Притуплення, утрата якого-небудь 

чуття, властивості. // □ атрофува¬ 
тися, атрофований. 
АУДИТ, у, ч. Перевіряння фінан¬ 

сової діяльності, зокрема бухгал¬ 
терського обліку та звітності, комер¬ 
ційного підприємства, банку і т. ін. 
□ аудйтор, авдйтор. 
АУДИТОРІЯ, АВДИТОРІЯ, ї, 

ж. 1. Зал, у якому читають лекції, 
доповіді. □ аудиторний. 2. збірн., 
перен. Слухачі лекції, доповіді 
і т. ін. 
АУДІЄНЦІЯ, ї, ж. 1. Офіційне 

прийняття у високопоставленої осо¬ 
би. 2. У міжнародному праві — 
прийняття главою держави дипло¬ 
матичного представника або особи, 
що обіймає високу державну по¬ 
саду. 
АУКЦІОН, у, ч. Прилюдний 

продаж товарів, майна, цінних па¬ 
перів тощо, власником яких стає 
той, хто дає найвищу суму. • торгй. 
□ аукціонер, аукціоніст, аукціон¬ 
ний. 
АУРА, и, ж. і. У релігійних та 

містичних ученнях — сяйво, що 
випромінюють божественні істо¬ 
ти та святі і яке зображують 
у вигляді німба. 2. У парапсихо¬ 
логії — особливе поле, створюва¬ 
не біологічним організмом, сукуп¬ 
ністю організмів. • біополе. 3. 
мед. Особливий стан, що передує 
нападам епілепсії, істерії тощо. 
4. перен. Про атмосферу, обста¬ 
новку, що створюється кимось. 
Сприятлива аура. 
АУТСАЙДЕР, а, ч. 1. Підприєм¬ 

ство, що не входить до монополі¬ 
стичних об’єднань і веде з ними кон¬ 
курентну боротьбу. 2. Біржовий 
спекулянт-непрофесіонал. 3. Коман¬ 
да або спортсмен, що посідає одне 
з останніх місць у змаганнях. 4. Кінь 
на перегонах, на якого дуже рідко 
роблять ставку. 5. перен. Той, що 
посідає останнє місце, відстав у чо- 
му-небудь від інших. 
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АФЕКТ, у, ч. Стан дуже сильно¬ 
го, але короткочасного нервового 
збудження. □ афектйвний. 
АФЕРА, и, ж. Ризикована спра¬ 

ва, часто здійснювана для наживи. 
• шахрайство, махінація, крутій¬ 
ство, авантюра. □ аферйст, афе- 
рйстка. 
АФІКС, а, V., лінгв. Частина сло¬ 

ва, що має певне словотвірне чи 
морфологічне значення і протистав¬ 
лена кореню, у зміст якого вона 
здебільшого вносить зміну. □ афік¬ 
сальний, афіксація. 
АФІША, і, ж. Надруковане або 

написане за певною формою оголо¬ 
шення про концерт, виставу, лекцію 
і т. ін., що вивішується на видному 
місці. □ афішний. 
АФІШУВАТИ, ую, уєш, не док. 

і док. Виставляти що-небудь напо¬ 
каз; привертати загальну увагу до 
чого-небудь. 
АФОРЙЗМ, у, ч. Коротке су¬ 

дження, яке висловлено стисло у ви¬ 
разній формі. □ афористйчний, 
афористйчність, присл. афори- 
стйчно. 
африканці, і в, мн. (одн. аф¬ 

риканець, нця, ч.\ африканка, и, ж.). 
Корінне населення Африки. □ аф¬ 
риканський, африканістика, афри¬ 
каніст, африканістка. 

АФРИКАТ, а, ч„ АФРИКАТА, 
и, ж., лінгв. Складний приголосний 
звук, який утворюється злиттям 
зімкненого приголосного з наступ¬ 
ним щілинним (фрикативним). 
В українській літературній мові 
африкатами є приголосні, які позна¬ 
чаються на письмі літерами ц, ч, дз, 
дж. □ африкатйвний. 
АХ, виг. 1. Уживається для вира¬ 

ження переляку, здивування, ра¬ 
дості і т. ін. 2. Уживається для ви¬ 
раження горя, співчуття і т. ін. 3. 
Виражає обурення, незадоволення, 
досаду. 4. Уживається з вира¬ 
женням здогаду, спогаду або дум¬ 
ки, що несподівано з’явилася. □ аха¬ 
ти, ахання, ахкати, ахкання, ах¬ 
нути. 
АЧ, розм. 1. виг. Уживається для 

вираження здивування, докору, не¬ 
вдоволення, захоплення і т. ін. 
• бач, ба. 2. част. Уживається (час¬ 
то в сполученні з «який», «як»), щоб 
звернути чиюсь увагу на когось, 
щось. 
АЯКЖЕ, част.у розм. 1. Ужи¬ 

вається для ствердження якоїсь 
думки. • так, авжеж, звичайно. 2. 
Уживається для вираження незго¬ 
ди з чим-небудь, заперечення, 
відмови. 

Б див. би. 
БАБА1, и, мн. бабй, баб і бабів, 

ж.\ у зверт. бабо. 1. Мати батька 
або матері. • бабка. □ бабка, 
бабин, бабйзна, бабуня, бабуся, ба¬ 
бусенька, бабусечка, бабусин, бабця 
діал. 2. Стара віком жінка. • стара, 
бабка. □ бабка, бабин, бабуня, ба¬ 
буся, бабусенька, бабусечка, бабу¬ 
син, бабега, бабера, бабйсько, бабй- 
ще, бабця діал. Як баба дівкою 

була — дуже давно. 3. розм. До¬ 
росла особа жіночої статі. • жінка, 
тітка, молодйця, пані. □ бабин, 
бабич, бабій, бабитися, бабйнець, 
бабський, бабня, баб’ячий, бабега, 
бабера, бабйсько, бабйще. Базар¬ 
на баба — криклива, сварлива 
людина. 4. перен.у зневажл. Про 
слабкого, нерішучого, боязкого чо¬ 
ловіка або хлопця. • страхополох, 
страхопуд, легкодух, боягуз. 5. успо- 
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муч. з присв. займ., розм. О друже- 
на жінка стосовно свого чоловіка. 
• дружйна, жінка, хазяйка, поло- 
вйна, пара, стара. 6. заст. Жінка, 
що приймає дітей під час пологів. 
• повитуха, сповитуха, бабка. 
□ бабити, бабка, бабувати, бабу¬ 
вання. 7. заст. Жінка, яка ворожить, 
лікує немедичними засобами. 
• знахарка, ворожка, шептуха, 
бабка. Д Баба-яга — потворна 
і зла чарівниця у народних казках. 
Ф Баба (б&бка) надвоє ворожй- 
ла — невідомо, чи здійсниться 
щось, чи ні. 8. Людська фігура зі 
снігу. Кам'яна баба — кам’яний 
бовван давнього походження, що 
найчастіше трапляється в степу на 
могилах. Снігова баба — те саме, 
що бйба у 8 знач. 
БАБА2, и, ж., техн. Важкий 

підвісний або ручний молот (заліз¬ 
ний чи дерев’яний) для забивання 
в ґрунт стовпів, кілків або утрам¬ 
бовування землі. • довбня, дов¬ 
бешка. 
БАБА3, и, ж. Вид солодкого, здоб¬ 

ного, високого хліба з пшеничного 
дріжджового тіста. 
БАБКА1, и, ж.\ у зверт. бабко. 1. 

Те саме, що баба1 у 1, 6, 7 знач. 2. 
пестл. до 646а1 у 2 знач. 
БАБКА2, и, ж. Одна з частин ме¬ 

талорізального або деревообробно¬ 
го верстата, призначена для закрі¬ 
плення оброблюваної деталі. 
БАБКА3, и, ж. Страва з локши¬ 

ни, рису, сиру і т. ін. 
БАБКА4, и, ж. Суглоб над копи¬ 

том ноги у копитних тварин. 
БАБКА5, и, ж. Залізна або ста¬ 

лева підставка певної форми, на 
якій здебільшого клепають коси. 
БАБКИ, бок, ми., жарт. Гроші. 
БАВИТИ, влю, виш, влять, недок. 

1. Доглядати дітей. • няньчити. 2. 
Веселити кого-небудь розмовами, 
витівками і т. ін. • розважати, за¬ 
бавляти. □ бавитися, бавлення. 

БАВИТИСЯ , влюся, вишся, 
вляться, недок. 1. чим, з ким і без 
додатка. Проводити час з іграшка¬ 
ми; весело проводити час.# розва¬ 
жатися, забавлятися, гратися, гу¬ 
ляти. □ див. бйвити у 2 знач. 2. 
у що. Брати участь у якій-небудь 
грі. • грати, гратися, гуляти, туля¬ 
тися. 3. перен. Займатися чим-не- 
будь несерйозно. 
БАВОВНА, и, ж. 1. Те саме, що 

бавбвник. 2. Волокна бавовнику, 
з якого виробляють пряжу і т. ін.; 
нитки з цього волокна. 3. Ткани¬ 
на. • бавовнянка. // □ див. бавбв¬ 
ник. 
БАВОВНИК, у, ч. Рослина з на¬ 

сінням, укритим пухнастим волок¬ 
ном, з якого виробляють пряжу. 
• бавбвна. □ бавбвникбвий, ба¬ 
вовняр, бавовнярка, бавбвнище, ба¬ 
вовництво, бавбвницький, бавовня¬ 
ний, бавовнянка, бавбвна. 
БАГАЖ, у, ч. 1. Предмети, спа¬ 

ковані для перевезення різними 
видами транспорту (беруться паса¬ 
жирами з собою або перевозяться 
окремо від них). • речі, поклажа, 
пакунки. □ багажний, багажник. 
Д Відправляти (відправити) ба¬ 
гажем що-небудь— відсилати речі 
будь-яким видом транспорту на¬ 
різно від пасажирів; Здавати 
(здати) в багаж що-небудь — зда¬ 
вати речі в багажне відділення для 
відправлення їх яким-небудь видом 
транспорту нарізно від пасажирів. 
2. перен. Запас відомостей з певної 
галузі знань, що їх має хтось. 
БАГАТИЙ , а, е. 1. Який має ве¬ 

лике майно, володіє великими ма¬ 
теріальними цінностями. • замож¬ 
ний, грошовйтий. □ багатенький, 
багатющий, багач, багачка, багачів, 
багацький, багатій, багатійка, ба¬ 
гатійський, багатство, багатйр, ба- 
гатйрка, багатйрство, багатіти, ба¬ 
гатішати, багатшати, багатіння, 
присл. багато, багатенько, багаць- 
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ко. 2. на що, чим. Який має багато 
чого-небудь. • щедрий. □ багато, 
багацько, багатенько. 4- Багйтий 
вбчір — вечір напередодні Різдва, 
коли на святковий стіл виставляють 
багато страв; Чим багйті, тим 
і рйді — традиційна формула звер¬ 
тання до гостя з припрошуванням 
користуватися всім запропонова¬ 
ним. 3. Значно більший від звичай¬ 
ного кількістю, який різниться цим. 
• велйкий, добрий, щедрий, ряснйй. 
□ багато, багацько, багатенько. 4. 
перен. Який приваблює своєю кра¬ 
сою, яскравістю і т. ін., викликає 
задоволення й захоплення. • пйш- 
ний, розкішний, бучнйй. 5. перен. 
Який має цінні риси, властивості, 
ознаки. • високойкісний. 6. перен. 
Різноманітний, з великим запасом 
слів і висловів (про мову). 
БАГАТГТИ, ію, ієш, недок. Ста¬ 

вати багатим (у 1, 2 знач.). • ба¬ 
гатішати, багатшати, збагачу¬ 
ватися, замбжнішати. □ див. 
багйтий у 1 знач. ^ Багатіти 
думкою — потішати себе наміра¬ 
ми, задумами і т. ін. 
БАГАТО. 1. Присл. якісний до 

багітим у 1 знач. □ див. багбтий 
у 1 знач. 2. присл. У великій 
кількості; у знач. числ. Велика 
кількість кого-, чого-небудь; у знач, 
їм. багато, багатьбх. • багацько, 
пбвно, пребагато, чимало, багатень¬ 
ко, достобіса. □ див. багбтий у 2, З 
знач. ^ Багйто честі кому, для кого, 
перев. ірон. — хтось не гідний кого-, 
чого-небудь. 3. у сполуч. з вищим 
ступенем прикметників і прислів¬ 
ників. • значно, далеко. 
БАГАТО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову бага¬ 
то в 2 знач., напр.: багатозначний, 
багатолюдний, багатомовний і т. ін. 
БАГАТОМАНІТНИЙ, а, е. Який 

виявляється в різних формах і ви¬ 
явах. • різноманітний. □ багато¬ 
манітність. 

БАГАТСТВО, а, с. 1. Велике май¬ 
но, цінності, гроші; матеріальна 
забезпеченість. • багатйрство, 
капітал; замбжність. □ див. бага¬ 
тий у 1 знач. 2. перев. ми. Су¬ 
купність матеріальних цінностей 
(про надра землі, тваринний і рос¬ 
линний світ). 3. Велика кількість 
чогось у різних формах вияву. • ба¬ 
гатоманітність. 4. перен. Про щось 
цінне, важливе, значне. 
БАГАТТЯ, я, с. 1. Купа дров, 

ломаччя, хмизу і т. ін., що горить. 
• вбгнище, вогбнь, бгнище, ватра, 
ватри ще. 2. діал. Вогонь. // □ багат¬ 
тячко. 
БАГАЧ, а, ч.\ узверт. багачу. Той, 

хто має багатство (у 1 знач.); бага¬ 
та людина. • багатій, багатйр, тов¬ 
стосум, дука, дукач. □ див. багй- 
тий у 1 знач. 
бАг£Т, а, ч. Пофарбована чи 

позолочена планка, з якої виготов¬ 
ляють рами, карнизи або яку вико¬ 
ристовують для скріплення та 
оздоблення стелі, стін і т. ін. □ ба¬ 
гетовий. ^ 
БАГЛА1: -Ф* Баглаї бити — те 

саме, що Бййдики бити (див. бйй- 
дики). 
БАГНЕТ, а, ч. 1. Колюча зброя, 

яку насаджують на кінець дула 
рушниці. • штик рідше. □ багнет¬ 
ний. 2. перен. Один боєць-піхоти- 
нець (у значенні одиниці рахунку). 
• штик рідше. 
БАГНО, а, с. 1. Болотисте місце. 

• болбто, багнйще, баговйння, мо¬ 
чарі, багновйця, багновйще, твань. 
2. тільки оди. Розм’якла від дощів, 
розтавання снігу та ін. земля на 
шляхах, стежках і т. п. • багнйще, 
баговйння, болбто, багновйще, баг¬ 
новйця, грязь, твань. // □ багнюка, 
багнйстий, багнйще, багновйще, 
багновйця, багнйсько, присуди, сл. 
багнйсто. Затоптати (втоптйти) 
в багнб — принизити, зганьбити, 
дискредитувати когось, щось; Мі- 
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сйти багнб — йти, їхати по розмитій 
дорозі. 3. перен. Про погане оточен¬ 
ня, середовище людей, яке негатив¬ 
но впливає на кого-небудь. • баг¬ 
нище, багновище. 
БАГРЯНИЙ, а, е. Густо-черво¬ 

ний, іноді з темним або фіолето¬ 
вим відтінком. • багрбвий, пур¬ 
пурний, пурпурбвий, порфірний, 
порфіровий, кармазйновий, буря- 
кбвий, бурячкбвий. □ багрянистий, 
багряність, багрйнець, багрянь, 
багряніти, багрянити, багрянйтися, 
присл. багряно. 
БАДЙЛЛЯ, я, с., збірн. Стебла 

і листя трав’янистих і бульбо- та 
коренеплідних рослин. • бадилйн- 
ня, стеблйння, стебелйння. □ ба- 
дйллячко, бадилйння, бадилйна, 
бадилйнка. 
БАДМІНТОН, у, ч. Спортивна 

гра з воланом і ракеткою. □ бад- 
мінтоніст, бадмінтонІстка. 
БАДЬОРИЙ, а, е. 1. Сповнений 

енергії, сили; який свідчить про 
енергію, силу; який надає енергії, 
сили. • свіжий, енергійний, бадьо- 
рйстий рідше. 2. Який виражає по¬ 
жвавлення (про голос, музику 
і т. ін.). • бадьорйстий рідше, бра¬ 
вурний (про музику). // □ бадьо¬ 
ренький, бадьорити, бадьорйтися, 
бадьорішати, присл. бадьоро, бадьо- 
рйсто, бадьоренько. 
БАЖАННЯ, я, с. 1. Прагнення, 

потяг до здійснення чого-небудь. 
• хіть, хотіння, рідше охбта, 
настрій. 2. Висловлювана ким-не- 
будь думка про бажаність щось 
здійснити, одержати, здобути. • по¬ 
бажання. 3. Любовний потяг, чут¬ 
тєве прагнення до кого-небудь. 
• жадання, пбтяг, прйстрасть, 
жага, пбхіть, хіть. // □ бажаний, 
бажаність, бажати, бажатися, 
присуди, сл. бажано. 
бажано, присуди, сл. Ужи¬ 

вається, коли потрібно вказати, що 
чогось або певної дії бажають. • хо¬ 

тілося б, дббре б, непогано б, не зле 
б, не завадило б, не шкбдило б, не 
пошкбдило б, не зййве б. □ див. ба¬ 
жання. 
БАЖАТИ, аю, аєш, недои. 1. чого 

або з інфін. Мати бажання здійсни¬ 
ти, одержати, здобути щось. • хоті¬ 
ти, воліти, жадати, прагнути, хтїти. 
2. йому чого або з інфін. Вислов¬ 
лювати комусь побажання про 
здійснення чогось; мати якісь по¬ 
бажання стосовно когось. • зйчити, 
жадати; хотіти. // □ див. бажйння. 
БАЗА, и, ж. 1. архіт. Нижня роз¬ 

ширена частина колони або стовпа. 
2. тільии оди., перен. Те головне, на 
чому виникає або розвивається 
якесь явище; сукупність умов, не¬ 
обхідних для існування чого-небудь. 
• оснбва, грунт, підґрунтя, підвали¬ 
ни, засади, фундамент, базис. □ ба¬ 
зальний, базувати, базуватися, ба¬ 
зування. Ф Підвбдити базу під 
що — обґрунтовувати що-небудь із 
визначених позицій. 3. тільии оди., 
перен., з означенням. Матеріальні, 
технічні або інформаційні можли¬ 
вості, необхідні для розвитку чого- 
небудь. Інформаційна база. □ базо¬ 
вий. 4. Місце скупчення матеріалів, 
сировини, використовуваних для за¬ 
безпечення промислових потреб. 
Вугільна база. 5. Спеціально облад¬ 
нане приміщення для зберігання 
різних продуктів, товарів. • склад, 
комбра. 6. вінсьи. Територія із зо¬ 
середженою на ній військовою тех¬ 
нікою, спорудами, складами для об¬ 
слуговування військових частин. 
□ базуватися, базовий. 7. Місце 
тимчасового розташування й обслу¬ 
говування туристів, спортсменів 
і т. ін. □ базуватися, базовий. 
БАЗАР, у, ч. 1. Торгівля (пере¬ 

важно приватна) продуктами хар¬ 
чування або предметами широкого 
вжитку на площі чи в спеціально 
збудованому приміщенні; місце, де 
відбувається така торгівля. • рйнок. 
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товкучка, товчбк. □ базарний, ба- 
зарйще, базарувальник, базару¬ 
вальниця, базарувати, базарювати, 
базаруватися, базарування, база¬ 
рювання. 2. Передсвяткова або се¬ 
зонна організована торгівля спеці¬ 
альними товарами. 3. перен., розм. 
Голосні безладні розмови, безлад¬ 
не звучання багатьох голосів. 
• галас, гам, гамір, гук, гарми¬ 
дер, кагал, шарварок. □ базарний, 
базарувати, базарювати. ^ Пташи¬ 
ний базйр — місце на морському бе¬ 
резі, де оселюються величезною ма¬ 
сою птахи. 
БАЗИС, у, ч. 1. філос., ек. Су¬ 

купність виробничих відносин, що 
становлять економічну структуру 
суспільства і яким відповідають 
певні політичні, правові, моральні 
й інші відносини. 2. фін. Підвищен¬ 
ня до біржового котирування чи 
знижка з нього, що залежить від 
певних умов. 3. перен. Те саме, що 
бйза у 2 знач. // □ базисний. 4. 
архіт. Те саме, що бйза у 1 знач. 
БАЗГКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

зневажл. Говорити багато, без¬ 
змістовно про щось, не варте ува¬ 
ги. • розбазікувати, патйкати, роз¬ 
патякувати, теревенити. □ базіка, 
базікало, базікання. 2. зневажл. 
Розповідати те, чого не можна роз¬ 
голошувати. • розббвкувати, розлй- 
пувати, розпліскувати, розтріпу¬ 
вати, роздзвбнювати, дзвонйти. 
□ базікання. 
БАЙДА, и, ч. і ж., рідко\ 

у зверт. байдо. Безтурботна лю¬ 
дина, яка любить весело проводи¬ 
ти час, часто із уживанням алко¬ 
гольних напоїв. • гульвіса, гуляка, 
гультяй, гольтіпака, гультіпака. 
□ див. байдикувати. Ф Бййди 
бити — те саме, що Байдики 
бити [див. байдики). 
БАИДИКИ: -Ф* Байдики бйти — 

нічого не робити, нічим не займа¬ 
тися. 

БАЙДИКУВАТИ, ую, уєш, не¬ 
док., розм. Нічого не робити, нічим 
не займатися. • ледарювати, дар¬ 
мувати, лінуватися, празникувати. 
□ байдикування, байда. 
БАЙДУЖЕ. 1. присл. до байду¬ 

жий у 1, 2, 3 знач. 2. у знач, при¬ 
суди. сл. Не має значення, неваж¬ 
ливо. • байдужки, однаково, все 
(усе) однб, дарма. 3. у знач, при¬ 
суди. сл. Не цікавить кого-небудь 
щось. • байдужки, дарма. // □ див. 
6я й п і/ж и й 

БАЙДУЖИЙ, а, е. 1. Який не 
звертає уваги на кого-, що-небудь, 
не виявляє зацікавлення; який ви¬ 
ражає незацікавленість. • байду¬ 
жний рідше, індиферентний, апа- 
тйчний, збайдужілий. 2. Який не 
виявляє співчуття. • нечулий, не¬ 
чутливий, нечуйний. 3. Який не від¬ 
чуває закоханості, ваблення до ко¬ 
гось. • безпрйстрасний, холбдний. 
// □ байдужісінький, байдужість, 
байдужіти, байдужний, байдуж¬ 
ність, присл. байдужісінько, бай¬ 
дужно, байдуже, байдужки, байду¬ 
жо. 4. Який не викликає до себе 
інтересу. • нецікавий. □ байдужі¬ 
сінький, присл. байдужісінько. 5. 
спец. Який не піддається жодному 
впливу. • індиферентний. 
БАЙКА1, и, ж. 1. Невеликий 

віршований або прозовий повчаль¬ 
ний твір алегоричного змісту. 
□ байкар, байкарський, байкар¬ 
ство. 2. розм. Розповідь про те, чого 
насправді не було і не може бути. 
• вйгадка, вйгад, небилйця, небу¬ 
вальщина, фантазія, брехні, побре¬ 
хенька. 
БАЙКА2, и, ж. М’яка бавовняна, 

рідше вовняна тканина з ворсом. 
• бая. □ байковий. 
БАЙРАК, у, ч. Ліс у яру, в до¬ 

лині або яр, порослий лісом, чагар¬ 
ником. □ байрачбк, байрачний. 
БАЙСТРЮК, а, ч.\ у зверт. бай¬ 

стрюче, зневажллайл. Поза шлюб- 
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ний син. • байстря, безбатченко. 
□ байстря. 
БАЙТ, а, V., кіб. Частина машин¬ 

ного слова, що складається з 8 бітів 
і використовується як одне ціле під 
час оброблення інформації в циф¬ 
ровій обчислювальній машині. 
□ байтовий. 
БАК1, а, ч. Велика закрита мета¬ 

лева посудина для рідини. 
БАК2, а, ч. Передня (носова) час¬ 

тина верхньої палуби судна. □ бако¬ 
вий. 
БАКАЛАВР, а, ч.\ узверт. бака¬ 

лавре. 1. іст. Звання викладача (до¬ 
цента) в духовних академіях Украї¬ 
ни та Росії до 1869 р. 2. У більшості 
країн — перший учений ступінь. 3. 
У Франції та деяких інших краї¬ 
нах — особа, що одержала диплом 
про середню освіту. // □ бакалавр¬ 
ський, бакалаврство. 
БАКАЛІЯ, ї, ж. Деякі харчові 

продукти і предмети споживання: 
цукор, чай, кава, крупи, борошно, 
мило та ін. □ бакалійний, бакалій¬ 
ник, бакалійниця. 
БАКЕН, а, ч. Плавучий навіга¬ 

ційний знак на якорі (уночі зі 
світлом), який позначає найзручні¬ 
ший водний шлях для плавання су¬ 
ден та небезпечні місця на ріках, 
озерах, затоках і т. ін. □ бакенний, 
бакенник. 
БАКЕНБАРДИ, ард, мн. (одн. 

бакенбарда, и, ж.) Борода від 
скронь уздовж щік до виголеного 
підборіддя. • баки1. 
БАКИ1, ів, мн. Те саме, що ба¬ 

кенбарди. 
БАКИ2: -Ф* Забивати (забити) 

баки кому, розм. : а) нав’язливими 
розмовами відвертати чиюсь увагу 
від чого-небудь; б) не давати кому- 
небудь сказати слова, промовити 
щось. 
БАКЛАЖАН, а, ч. 1. Однорічна 

овочева рослина родини пасльоно¬ 
вих з плодами довгастої форми фіо¬ 

летового кольору. 2. Плід цієї рос¬ 
лини. 3. рідк. Однорічна овочева 
рослина родини пасльонових із пе¬ 
реважно червоними або жовтими 
їстівними плодами; плід цієї рос¬ 
лини. • помідбр, томат. // □ бак¬ 
лажановий. 
БАКТЕРІЯ, ї, ж. Мікроскопічний 

одноклітинний організм. □ бакте¬ 
рійний, бактеризувати, бактериза¬ 
ція, бактеріоз. 
БАЛ1, у, ч. Великий танцюваль¬ 

ний вечір. □ бальний. 
БАЛ2, а, ч. 1. Одиниця виміру 

сили якого-небудь природного яви¬ 
ща (вітру, землетрусу і т. ін.). 
□ бальний, бальність. 2. Вираже¬ 
не цифрою оцінення знань і пове¬ 
дінки учня. • оцінка. □ бальний. 
БАЛАБУХА, и, ж., діал. 1. За¬ 

округлена опуклість на тілі від 
удару, запалення і т. ін. • ґуля, 
ґуґля, шишак, діал. ґудзик, мор- 
ґуля. 2. Невелика булочка. □ ба- 
лабушка. 
БАЛАГАН, а, ч. 1. Тимчасова 

легка будівля, часто дощана, для 
торгівлі, складу і т. ін. 2. Тимчасова 
легка будівля для театральних або 
циркових вистав на площі, вулиці; 
театральне видовище, здебільшого 
комічне. // □ балаганний. 3. перен. 
Зневажливо про поведінку, вислов¬ 
лювання і т. ін. тих людей, хто вдає 
з себе дурника або блазня на заба¬ 
ву іншим. • блазенство, блазнюван¬ 
ня, кривляння, фіґлярство, клоуна¬ 
да. □ балаганити, балаганний. 
БАЛАДА, и, ж. 1. Віршовий твір 

на героїчну, легендарно-історичну 
або казкову тему. 2. Музичний твір 
для голосу або інструмента, що ви¬ 
конується в повільному або по¬ 
мірному темпі. // □ баладний. 
БАЛАКАНЙНА, и, ж. Довга, ба¬ 

гатослівна розмова; збірн. поверхо¬ 
ві, беззмістовні висловлювання. 
• балачкй, марнослів’я, базікання, 
патякання, патяканйна,розпатяку- 



БАЛАКАТИ БАЛКОН 48 

вання, теревені, розбалакування, 
пустослів’я. □ див. балакати. 
БАЛАКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

про кого, що і без додатка. Вести 
розмову, бесіду. • говорйти, розмов¬ 
ляти, бесідувати, гомоніти. 2. Пере¬ 
давати словами думки, почуття, 
повідомляти про щось. • говорйти, 
казати. // □ балаканйна, балакан¬ 
ня, балакатися, балакучий, балак- 
лйвий, балаки, балачка, балаку¬ 
чість, балакун, балакуха. 3. розм. 
Володіти мовою. • говорйти, роз¬ 
мовляти. 
БАЛАМУТИТИ, учу, утиш, не¬ 

док. 1. Виводити когось з душевної 
рівноваги, викликати неспокій. 
• хвилювати, непокбїти, бентежити, 
тривбжити, каламутити. □ баламу¬ 
титися, баламутний. 2. Підбурюва¬ 
ти на якісь учинки. • каламутити, 
колотйти, мутйти, заколбчувати. 
□ баламут, баламутка, баламут¬ 
ство, баламутний.//Баламути¬ 
ти гблову (гбловн) кому, а) дурити 
когось, навмисно вводити в оману; 
б) підбурювати на погані дії, вчин¬ 
ки кого-небудь. 3. Домагатися взаєм¬ 
ності в коханні, намагатися ви¬ 
кликати до себе чуттєвий потяг. 
• спокушати, зваблювати, знаджу¬ 
вати. □ баламут, баламутка, бала¬ 
мутство. 4. рідк. Робити хвилі, при¬ 
водити у рух (воду і т. ін.); робити 
мутним, непрозорим. • каламути¬ 
ти, колотйти, сколбчувати, мутйти. 
□ баламутитися, баламутний. 
БАЛАНДА, и, ж, розм. Каламут¬ 

на, несмачна рідка страва або 
напій. • бурда, помиї, пійло. 
БАЛАНС, у, ч. 1. бухг. Порівняль¬ 

ний підсумок прибутків і видатків 
при завершенні розрахунків; 
відомість, у якій зафіксовано цей 
підсумок. □ балансовий. Д Актив¬ 
ний бал&нс — підсумок, в якому 
прибутки перевищують витрати; 
Пасйвний балЯнс — підсумок, 
в якому витрати перевищують при¬ 

бутки. 2. Співвідношення між 
взаємопов’язаними частинами чого- 
небудь, між тим, що надходить і що 
витрачається. □ балансувати, ба¬ 
лансування. 3. Стійке співвідношен¬ 
ня між чим-небудь. • рівновага. 
□ балансувати, балансування,ба- 
лансйр. 
БАЛАСТ, у, ч. 1. Додатковий ван¬ 

таж (вода, пісок і т. ін.), який бе¬ 
руть на судно для забезпечення не¬ 
обхідної стійкості за умови 
недостатнього корисного вантажу; 
спеціальний вантаж для регулюван¬ 
ня висоти польоту літальних апа¬ 
ратів. □ баластний. 2. зал. Верхній 
шар проїзної поверхні залізничної 
дороги з піску, гравію, шлаку і т. ін., 
на який кладуть шпали. □ баласт¬ 
ний, баластувЯти, балЯстер. 3. пе- 
рен. Щось зайве, непотрібне; те, що 
не дає ніякої користі, переобтяжує. 
□ баластний. 
БАЛ£Т, у, ч. 1. Вид театрально¬ 

го мистецтва, що поєднує танець, 
музику і драматургічний задум. 
Д Бал6т на льод^ — вид мистецт¬ 
ва, в якому танці виконуються на 
ковзанах. 2. Театральна вистава, 
сюжет якої розкривається засоба¬ 
ми танцю, міміки й музики; музич¬ 
ний твір, призначений для такої ви¬ 
стави. 3. Колектив артистів, які 
виконують таку виставу. // □ балет¬ 
ний, балетки, балбтник, балетниця. 
БАЛКА1, и, ж. Невелика продов¬ 

гаста западина з пологими схила¬ 
ми. • вйбалок, вйдолинок, вйярок, 
лбщйна, лощбвйна. □ білковий1, 
балочка1. 
БАЛКА2, и, ж. Дерев’яна колода 

або залізобетонний чи металевий 
брус, що є основою перекриття, 
настилу (стелі, підлоги і т. ін.). 
□ балковий2, балочка2. 
БАЛКОН, а, ч. 1. Прибудований 

до зовнішньої стіни будинку на 
певній висоті майданчик з бильця¬ 
ми і сполучений дверима з внут- 
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рішнім приміщенням. □ балкбнчик, 
балконовий, балкбнний. 2. Верхній 
або середній ярус у залі для гля¬ 
дачів. □ балконовий, балкбнний. 
БАЛОН, а, V. 1. Скляна, метале¬ 

ва і т. ін. закрита посудина круглої 
чи циліндричної форми, призначе¬ 
на для зберігання газів або рідин. 
2. Гумовий суцільний обруч чи обо¬ 
лонка з прогумованої тканини з гу¬ 
мовою камерою, наповненою стис¬ 
неним повітрям (прикріплюється на 
обід колеса для збільшення амор¬ 
тизації та поліпшення рухомості). 
• шйна. 3. Газонепроникна оболон¬ 
ка аеростата. 
БАЛОТУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Вирішувати питання про обрання 
кого-небудь голосуванням. □ бало¬ 
тування, балотувальний, балотува¬ 
тися. 
БАЛОТУВАТИСЯ, уюся, 

уєшся, недок. 1. Висувати свою 
кандидатуру для балотування. 2. 
пас. до балотувати. □ див. бало¬ 
тувати. 
БАЛУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Надмірно пестити когось, виконува¬ 
ти всі бажання і примхи. • панька¬ 
ти. 2. Робити кому-небудь радість, 
щось приємне, задовольняти всі 
бажання. // □ балуватися. 
БАЛУВАТИСЯ, уюся, уєшся, не¬ 

док. 1. Проводити час у розвагах, 
іграх. • пустувати, забавлятися. 2. 
Займатися чим-небудь для задово¬ 
лення або робити розвагою щось 
серйозне. // □ балувати. 
БАЛЬЗАМ, у, ч. 1. Густа запаш¬ 

на, з домішками ефірних олій смо¬ 
ла деяких рослин, що застосовуєть¬ 
ся в техніці, медицині, парфумерії; 
пахуча настоянка або мазь з лі¬ 
карських рослин. □ бальзамний, 
бальзамічний, бальзамувати, баль¬ 
замування. 2. перен. Засіб утіхи, 
полегшення. 
БАЛЬЗАМІН, у, ч. Декоративна 

садова і кімнатна рослина з м’ясис¬ 

тим стеблом і яскравими квітами. 
□ бальзаміновий. 
БАЛЬЗАМУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док. Просочувати труп бальзамічни¬ 
ми та іншими речовинами, щоб збе¬ 
регти його від гниття. □ див. 
бальзйм у 1 знач. 
БАЛЯНДРАСИ, і в, мн., розм. 

Розмови про щось несерйозне; без¬ 
змістовні, веселі розповіді. • баля¬ 
си, перебенді рідше. 
БАЛЯСИ, ів, мн. 1. Виточені 

фігурні стовпчики билець балкона, 
сходів і т. ін. □ див. балйсина. 2. 
Поручні, що відгороджують одне 
місце від іншого. • пбручні, по¬ 
руччя. 3. перен., розм. Веселі без¬ 
змістовні розмови. • баляндраси, 
перебенді рідше. 
БАЛЯСИНА, и, ж. Виточений 

фігурний стовпчик билець балкона, 
сходів і т. ін. • глиця. □ балясинка, 
баляси. 
БАМБУК, а, ч. Висока тропічна 

і субтропічна деревоподібна росли¬ 
на з порожнистим колінчастим стеб¬ 
лом і видовженим листям. □ бамбу¬ 
ковий. 
БАМКАТИ, аю, аеш, недок., розм. 

1. Видавати протяжні низькі звуки, 
дзвеніти від ударів (про дзвін). 
• гудіти, густи. 2. Бити, ударяти 
з певними інтервалами в дзвін або 
в що-небудь металеве. • дзвонйти, 
бйти, ббвкати, бевкати, бемкати, 
ббмкати рідше. // □ бамкнути, 
бамкання. 
БАМПЕР, а, ч. Спеціальний 

пристрій, призначений для послаб¬ 
лення сили удару автомобіля в разі 
зіткнення. 
БАНАЛ ЬНИ Й, а, е. 1. Який утра¬ 

тив виразність через часте повто¬ 
рювання. • заяложений, стертий, 
утертий. 2. Неоригінальний, надто 
звичайний, позбавлений своєрід¬ 
ності. • плбский, пласкйй, три¬ 
віальний. // □ банальність, баналь¬ 
щина, присл. банально. 
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БАНАН, а, ч. 1. Пальмоподібна 
тропічна рослина з величезним ли¬ 
стям і великим суцвіттям. 2. Дов¬ 
гастий солодкуватий плід цієї рос¬ 
лини. // □ банановий. 3. мн., ів. 
Штани, що мають м’які зборки 
в талії і звужуються донизу. 
БАНДА, и, ж. 1. Озброєна група 

злочинців, що чинять пограбуван¬ 
ня, розбої, вбивства. • шайка, зграя. 
□ бандйт, бандйтка, бандитйзм, 
бандйтський, бандитувати. 2. зне- 
важл. Про озброєний ворожий загін, 
ворожі війська. □ бандйт, бандйт¬ 
ський. 3. розм. Зібрання, скупчення 
людей. • ватага, юрба, гурт. 4. діал. 
Група музикантів. 
БАНДАЖ, а, ч. 1. Еластична по¬ 

в’язка для підтримування в нор¬ 
мальному положенні нутрощів та 
інших органів або частин тіла. 
□ бандажйст, бандажйстка, бан¬ 
дажний. 2. Металеве кільце чи пояс, 
що насаджують на окремі частини 
машин, залізничні колеса для підви¬ 
щення їхньої міцності, зменшення 
зносу. • обід. 
БАНДЕРІВЦІ, ів, мн. (одн. бан¬ 

дерівець, вця). Учасники військово- 
політичних формувань України 
в 1942 — 1954 рр. □ бандерівський. 
БАНДЕРОЛЬ, і, ж. 1. Вид пошто¬ 

вого відправлення (пересилання 
книг, журналів, ділових паперів, 
дрібних предметів і т. ін. у папе¬ 
ровій обгортці). 2. Наклеєна на 
товарі паперова смуга на знак спла¬ 
ти акцизу або мита. // □ банде¬ 
рольний. 
БАНДУРА, и, ж. 1. Український 

народний багатострунний щипковий 
інструмент з декою овальної фор¬ 
ми. □ бандурйст, бандурйстка, бан¬ 
дурка, бандурник. 2. розм. Про 
який-небудь предмет, що займає 
багато місця. 
БАНДУРЙСТ, а, ч.\ узверт. бан- 

дурйсте. 1. Музикант, який грає на 
бандурі, або співак, що акомпанує 

собі на бандурі. 2. етн. На Україні 
у давні часи мандрівний народний 
співець, який акомпанував собі на 
бандурі й часто сам складав пісні 
та думи. // □ див. бандура у 1 знач. 
БАНК1, у, ч. 1. Кредитно-фінан¬ 

сова установа, яка зосереджує кош¬ 
ти і капіталовкладення, надає кре¬ 
дити, здійснює грошові розрахунки 
між підприємствами або приватни¬ 
ми особами, регулює грошовий обіг 
у країні та випускання (емісію) но¬ 
вих грошей. □ банківський, банкір, 
банкірський, банковий. 2. У деяких 
картярських іграх сума грошей, вне¬ 
сена в спільну гру. □ банкувати. 3. 
Назва азартної гри в карти. 
БАНК2, а, ч. 1. Зібрання яких-не- 

будь даних, що використовуються 
з інформаційною, пошуковою та 
іншою метою. Банк даних. 2. Схо¬ 
вище законсервованих органів і тка¬ 
нин людини, тварин, що використо¬ 
вуються для трансплантації та 
з дослідницькою метою, а також 
клітин різних організмів, насіння 
рослин. Банк генів. 
БАНКА1, и, ж. 1. Скляна, метале¬ 

ва і т. ін. посудина, переважно ци¬ 
ліндричної форми; бляшана короб¬ 
ка для консервів. • банька, слоїк. 
□ баночка, банька. 2. мед., звичай¬ 
но мн. банки, нок. Невеликі грушо¬ 
подібні скляночки з потовщеними 
вінцями, які застосовуються для 
того, щоб викликати місцевий при¬ 
плив крові. 
БАНКА2, и, ж., мор., геол. Підви¬ 

щена частина морського дна, над 
якою глибина значно менша від 
навколишньої. 
БАНКА3, и, ж., мор. Дошка, що 

надає човнові поперечної міцності 
й одночасно є сидінням для вес¬ 
лярів. 
БАНКНОТИ, оті в і от, мн. (одн. 

банкнот, а, ч. і банкнота, и, ж.) 
Грошові знаки різного номіналу, що 
випускаються в обіг центральним 



банкомАт 51 БАРАБАНИТИ 

емісійним банком і теоретично за¬ 
безпечені золотом, дорогоцінними 
металами та іншими активами дер¬ 
жавного банку. 
банкомАт, а, ч. Спеціальний 

пристрій для автоматичного вида¬ 
вання грошей за кредитною карт¬ 
кою з визначеним для власника 
картки лімітом. 
БАНКРУТ, а, ч.\ у зверт. банк¬ 

руте. 1. Юридична або фізична осо¬ 
ба, яка неспроможна сплатити свої 
боргові зобов’язання. 2. перен. Той, 
хто виявився в чому-небудь неспро¬ 
можним, зазнав краху. // □ банк¬ 
рутство, банкрутувати. 
БАНКРУТСТВО, а, с. 1. Фінан¬ 

сова неспроможність юридичної або 
фізичної особи, що призводить до 
припинення виплат за борговими 
зобов’язаннями. 2. перен. Неспро¬ 
можність у чому-небудь. // □ див. 
банкрут. 
БАНТ, а, ч. Вузол з вільними пет¬ 

лями й кінцями; зав’язана таким 
вузлом стрічка або стьожка. □ бан¬ 
тик. 
БАНТИНА, и, ж. Поперечна бал¬ 

ка між кроквами; узагалі попере¬ 
чина. • банта; поперечина, попе¬ 
речка. □ банта. 
банька \ и, ж., зменш, до ба¬ 

ня1 у 1 знач. 
БАНЬКА2, и, ж. 1. зменш, до 

баня2 у 1 знач. 2. Кулястий пред¬ 
мет, здебільшого порожній усере¬ 
дині; порожниста, наповнена по¬ 
вітрям водяна і т. ін. кулька. 
• булька, бульба, бульбашка, 
пузйр, пухир. -Ф- Як (мов, ніби і т. ін.) 
мйльна банька, зі словами «зник¬ 
нути», «щезнути» і т. п. — швидко, 
безслідно. 3. Глиняна чи скляна 
циліндрична посудина. • банка1, 
слоїк. 4. діал Очне яблуко. 
БАНЬКИ, ньок, мн., вульг. Очі. 

• більма, сліпи, сліпакй, сліпні, 
вйрла. *❖“ Вйтріщити (вйвалити) 
баньки на кого і без додатка, зне- 

важл. — широко розкрити очі, ви¬ 
являючи здивування, безтямність 
і т. ін. 
БАНЯ1, і. ж. 1. Те саме, що 

лазня. □ банний, банщик, банщи¬ 
ця. 2. тільки одн., перен., розм. По¬ 
карання биттям. • прочухан, про¬ 
чуханка. ^ Завдати бані кому — 
сильно побити когось; Кривава 
баня — кровопролиття, нещадна 
різанина. 
БАНЯ2, і, ж. 1. Опуклий дах, що 

має форму півкулі. • маківка, 
купол, шатро. 2. перен. Про сферич¬ 
ну поверхню або предмет такої 
форми. 
БАНЯК, а, </., розм. Чавунний 

горщик. • казан, чавун. □ ба- 
нячок. 
БАПТИЗМ, у, ч. Один із різно¬ 

видів протестантизму, прихильники 
якого обстоюють хрещення тільки 
в дорослому віці, відкидають деякі 
обряди християнської церкви тощо. 
□ баптйст, баптйстка, баптйстсь- 
кий. 
БАР1, ч. 1. род. у. Невеликий рес¬ 

торан, в якому відвідувачів обслу¬ 
говують звичайно біля прилавка, 
іноді за столиками. 2. род. а. Неве¬ 
лика шафа або відділ меблів для 
алкогольних напоїв. 
БАР2, а, ч. Одиниця виміру ат¬ 

мосферного тиску. 
БАРАБАН, а, ч. 1. Ударний му¬ 

зичний інструмент, що має форму 
широкого порожнього циліндра, 
обидва отвори якого затягнені 
шкірою. □ барабанний, барабани¬ 
ти, барабанщик, барабанщиця. 2. 
техн. Деталь машин та механізмів, 
яка має форму порожнистого 
циліндра 3. архіт. Циліндрична або 
багатогранна частина будівлі, на 
яку спирається баня, купол. 
БАРАБАНИТИ, ню, ниш, не док 

1. Бити в барабан. • тарабанити. 
□ див. барабан 1.2. Часто й дрібно 
стукати по чому-небудь. • тараба- 
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нити, калатати. 3. перен., розм. Го- 
лосно та бездарно грати на роялі. 
• тарабанити. 
БАРАБОЛЯ, і, ж., діал. Картоп¬ 

ля. • бульба діал. □ барабблька. 
БАРАК, а, ч. Житлове приміщен¬ 

ня, призначене для тимчасового ко¬ 
ристування. □ барачний. 
БАРАН, а, ч. 1. Самець вівці. 

□ баранець, баранина, баранчик, 
баранячий. ^ Як (мов, нГби і т. ін.) 
барйн на новГ ворбта, зі словами 
«дивитися», «витріщитися» і т. ін., 
зневажл. — не розуміючи, спанте¬ 
личено, здивовано. 2. Дика жуйна 
парнокопитна тварина з довгою 
шерстю і вигнутими рогами, що 
живе у відкритій гірській місце¬ 
вості. □ баранина, баранчик, бара¬ 
нячий. 3. лайл. Про нерозумну, сла¬ 
бодуху людину. • дурень, дурнйй. 
4. розм. М’ясиста середина кавуна. 
□ баранець. 5. розм. Гребінь заме¬ 
ту, крижини. □ баранець, барйн- 
чик. 
БАРАНЕЦЬ, нця, ч. 1. зменш, до 

бар&н у 1, 4, 5 знач. □ див. бар&н 
у 1, 4, 5 знач. 2. нців, тільки ми. Білі 
пінисті гребені хвиль; дрібні куче¬ 
ряві хмарки. □ баранчик. 3. Фор¬ 
ма українського декоративного по¬ 
суду з кераміки, оздобленого 
прикрасами, розписом. 4. мн., нців. 
Суцвіття верби та деяких інших 
рослин. • кбтики. 
БАРБАРЙС, у, ч. 1. Колючий 

чагарник з їстівними кислуватими 
ягодами червоного кольору. 2. збірн. 
Ягоди цієї рослини. // □ барбарй- 
совий. 
БАРВА, и, ж. 1. Світловий тон 

чого-небудь, відтінок тону. • кблір, 
забарвлення, забарвленість, обарв- 
лення. □ барвйстий, барвйстість, 
барвити, барвитися, барвний, 
барвнйк, безбарвний, забарвлення, 
забарвленість, обарвлення, забарв¬ 
лювати, забарвлюватися, присл. 
барвйсто, барвно. 2. перен. Харак¬ 

тер, тон, манера викладу чогось, 
виконання мистецького твору; пе- 
рев. мн. Виражальні засоби мови, 
музики, сценічного мистецтва. 
□ барвйстий. 3. рідк. Те саме, що 
ф&рба. □ барвнйк. 
БАРВІНОК, нку, ч. Вічнозелена 

трав’яниста рослина з голубувати¬ 
ми квітами. □ барвіночок, барвін¬ 
ковий. 
БАРВНЙК, а, ч. Фарбувальна 

речовина. • фарба, барва. □ див. 
б&рва у 1 знач. 
БАРД, а, ч. 1. іст.. Співець-поет 

у стародавніх кельтів. 2. Узагалі 
автор віршованих творів, що оспі¬ 
вує героїв та їхні подвиги. • поет, 
співець. 3. перен. Про людину, яка 
прославляє кого-, що-небудь. 4. пе¬ 
рен. Поет і музикант, виконавець 
власних, авторських пісень. 
БАРДАК, й, ч., розм. 1. Будинок 

розпусти. • бордель. 2. перен. Не¬ 
виконання законів, відсутність по¬ 
рядку й дисципліни (у державі, 
армії і т. ін.). 
БАРДАЧОК, чкй, ч., розм. Неве¬ 

лике відділення в автомобілі, яке 
знаходиться поряд із панеллю ке¬ 
рування і в якому зберігаються до¬ 
кументи, ключі тощо. 
БАРЕЛЬЄФ, а, ч. Скульптурна 

прикраса на плоских поверхнях, що 
виступає над площиною фону не 
більше ніж на половину свого об’¬ 
єму. □ барельєфний. 
БАР’ЄР, а, ч. 1. Те, що перепиняє 

рух, закриває доступ до чого-небудь 
(встановлюється на біговій доріжці, 
арені цирку та ін.). • перепона, пе- 
решкбда. □ бар’єрний, бар’єрйст, 
бар’єрйстка, бар’брчик. 2. перен. 
Про те, що перешкоджає здійснен¬ 
ню, розвиткові чого-небудь. • пере¬ 
шкода, перепона, завада, перечіпка. 
3. Невисокі бильця, стінка, якими 
огороджене, відгороджене що-не¬ 
будь • загорбда, загорбжа. 
□ бар’брний, бар’брчик. 
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БАРЖА, і, ж. Велике вантажне 
судно, що плаває на буксирі. 
□ баржевий. 
БАРИКАДА, и, ж. Загороджен¬ 

ня із деревини, каміння, колод і т. ін. 
для захисту під час вуличних боїв. 
• укріплення. □ барикадний, бари¬ 
кадувати, барикадуватися. 
БАРЙЛО, а, с. Невелика дерев’я¬ 

на посудина для рідини з двома 
днищами й опуклими стінками, 
стягнутими ободами. • бочївка діал. 
□ барйлко, барйльце, барйлкува- 
тий. 
БАР ЙТИ, барю, бариш, недок. 

Залишати, утримувати кого-небудь 
довше, ніж потрібно, ніж пе¬ 
редбачалося. • затрймувати, гаяти, 
загаювати, забарювати, забаряти. 
□ барйтися, баріння. 
БАРЙТИСЯ, барюся, баришся, 

недок. 1. Бути десь довго, за¬ 
лишатися ще на якийсь час де-не¬ 
будь (у дорозі, на роботі і т. ін.). 
затрймуватися, гбятися, загаю¬ 

ватися, забарюватися, забаряти¬ 
ся. 2. Повільно діяти; довго не 
починати якоїсь справи. • зво¬ 
лікати, тягтй, тягнути, за¬ 
тягувати, марудити. 3. Над¬ 
ходити із запізненням (про 
явища природи). // □ див. ба- 
рйти. 
БАРИТОН, а, ч. 1. Чоловічий го¬ 

лос, за висотою середній між басом 
і тенором. • підбасок. 2. Співак 
з таким голосом. // □ баритоновий, 
баритональний. 3. Мідний духовий 
музичний інструмент, який звучить 
на октаву нижче труби. 
БАРЙШ, у, ч. Дохід від торгівлі 

або перепродажу; узагалі будь-який 
дохід. • прибуток, зиск, вйторг. 
□ заст. барйшник, барйшницький, 
барйшництво. 

БАРІЙ, ю, ч. Символ Ва. Хіміч¬ 
ний елемент, м’який метал срібляс¬ 
то-білого або жовтуватого кольору. 
□ барієвий. 

БАРКА, и, ж. Плоскодонне річко¬ 
ве судно без палуби для перевезен¬ 
ня вантажу. 
БАРКАРОЛА, и, ж. 1. Пісня ве¬ 

неціанських гондольєрів (човнярів). 
2. муз. Інструментальний або во¬ 
кальний музичний твір ліричного 
характеру. 
БАРКАС, а, ч. 1. Великий човен 

з багатьма веслами (14-22). 2. 
Невелике самохідне судно для 
перевезень у порту. // □ баркасний. 
БАРКИ: Ф Бр&ти за б&рки: 

а) хапати за груди (під час 
сварки, бійки); б) примушувати 
щось зробити; чого-небудь напо¬ 
легливо домагатися, вимагати від 
когось. 
БАРЛІГ, лбга і лбгу, ч. 1. Лігво 

ведмедя. 2. перен., зневажл. Про 
неохайне, брудне житло. • лігво. 3. 
Заглибина в ґрунті з водою й гряз¬ 
зю. • калюжа, баюра, ковбаня, ка¬ 
лабаня. □ барлбжитися. 
БАРМЕН, а, ч.\ у зверт. бармене. 

Власник або працівник бару, що об¬ 
слуговує відвідувачів. □ барменша. 
БАРОКАМЕРА, и, ж. Камера 

підвищеного чи пониженого тиску 
повітря, що застосовується для ви¬ 
вчення впливу змін тиску на організм 
людини і для випробування авіа¬ 
ційних приладів. Використовується 
також для лікування деяких захво¬ 
рювань, під час хірургічних опе¬ 
рацій. 
БАРОКО, невідм., с. Стилістич¬ 

ний напрям у європейському мис¬ 
тецтві та архітектурі кінця XVI — 
середини XVIII ст., якому були вла¬ 
стиві декоративна пишність та ма¬ 
льовничість, вигадливі форми. 
□ барбковий. 
БАРОМЕТР, а, ч. Прилад для 

вимірювання атмосферного тиску. 
□ барометричний. 
БАРОН, а, ч.\ у зверт. барбне. 1. 

Дворянський титул, нижчий за 
графський. 2. Особа, що носить цей 
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титул. // □ баронеса, барбнський, 
барбнство, баронет. 
БАРС, а, ч. Великий хижий звір 

родини котячих, схожий на лео¬ 
парда і пантеру. □ барсовий, бар- 
сенгі. 
БАРТЕР, у, ч. 1. Одна з форм 

економічного співробітництва, за 
якої взаєморозрахунки між партне¬ 
рами здійснюються не грошима, 
а товарами чи послугами. 2. Без- 
валютна, але збалансована щодо 
вартості товарообмінна операція. 
// □ бартерний, бартеризація. 
БАС, а, ч. 1. Найнижчий за зву¬ 

чанням чоловічий голос. 2. Спі¬ 
вак з таким голосом. 3. Струнний 
або духовий музичний інструмент 
з низьким ладом. 4. Найнижча 
партія в багатоголосому музич¬ 
ному творі. 5. басй, (в, мн. Най¬ 
нижчі лади музичного інструмен¬ 
та. // □ басбк, басило, басйсько, 
басйще, басбвйй, басйстий, басо- 
вйтий, басйти, присл. басйсто. 
БАСЕЙН, у, ч. 1. Відкрите чи 

в закритому приміщенні штучне во¬ 
доймище, спеціально споруджене 
для плавання, купання,спортивних 
змагань і т. ін.; споруда з таким 
водоймищем. 2. Сукупність притоків 
річки, озера чи моря, а також пло¬ 
ща стоку підземних та поверхне¬ 
вих вод у природне водоймище. 
// □ басейновий. 3. Великий район 
залягання певних корисних копалин. 
Вугільний басейн. 
БАСКЕТБОЛ, а, ч. Спортивна 

командна гра з м’ячем, який рука¬ 
ми закидають у металеве кільце 
з сіткою, прикріплене на певній ви¬ 
соті до щита. □ баскетболіст, бас¬ 
кетболістка, баскетббльний. 
БАСКЙИ, а, е. І Іуже швидкий, 

жвавий (переважно про коней). 
• порскйй, гарячий. 
БАСОЛЯ, і, ж. Український на¬ 

родний смичковий музичний інстру¬ 
мент, схожий на віолончель. 

БАСТА, виг.у розм. Уживається 
на позначення припинення якоїсь 

• •• 
дії. 
БАТАЛІСТ, а, ч. Художник, який 

малює батальні картини. □ бата¬ 
лія, батальний. 
БАТАЛЬЙОН, у, ч. 1. Основний 

тактичний підрозділ у сухопутних, 
повітряно-десантних військах та 
морській піхоті, що складається 
з кількох рот. □ батальйбнний. 2. 
перен.у перев. мн. Сукупність лю¬ 
дей, об’єднаних за спільною озна¬ 
кою. • лави, загбни. 
БАТАРЕЯ, ї, ж. 1. військ. Вогне¬ 

вий і тактичний підрозділ у арти¬ 
лерії. □ батарейний, батареєць. 2. 
ел. Кілька гальванічних елементів 
або акумуляторів, з’єднаних між 
собою. □ батарейний, батарейковий. 
3. Обладнання з кількох з’єднаних 
між собою однакових частин. 4. пе¬ 
рен.у жарт. Ряд якихось однорідних 
предметів. 
БАТИСКАФ, а, ч. Металева гли¬ 

боководна камера, оснащена апа¬ 
ратурою для дослідження морів 
і океанів на великій глибині та ме¬ 
ханізмами для переміщення під 
водою. 
БАТЙСТ, у, ч. Тонка бавовняна 

тканина. □ батйстовий. 
БАТГГ, тога, ч. 1. Пр икріплений 

до держака мотузок або ремінь, 
яким поганяють тварин. • бич, га¬ 
рапник, пуга, малахай. 2. Стебло 
виткої або сланкої рослини. □ ба¬ 
тіжок. 
БАТОН, а, ч. Білий хліб довгас¬ 

тої форми. □ батбнчик. 
БАТОНЧИК, а, ч. 1. зменш, до 

батбн. 2. Кондитерський виріб 
у формі палички. // □ батон. 
БАТРАК, а, ч.\ у зверт. батраче. 

Бідний селянин, найманий для ро¬ 
боти паном чи куркулем. • наймит, 
найманець. □ батрачка, батраць¬ 
кий, батрачити, батракувати, бат¬ 
ракування, батрацтво. 
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ВАТУВАТИ, ую, уєш, недок. Чи¬ 
мось гострим розділяти що-небудь 
на великі шматки. • різати, на¬ 
різати, краяти. 
БАТУТ, а, ч. Горизонтально на¬ 

тягнута пружна сітка (капронова 
або металева), яку використовують 
у циркових виступах, для змагань 
із стрибків тощо. □ батутйст. 
БАТЬКИ, їв, ми. 1. Батько й мати 

стосовно до своїх дітей. • батько- 
мати, отець-мати, отець-ненька, 
старі. □ див. б&тько у 1 знач. 2. 
Попередники сучасних поколінь. 
• предки, дідй, прадіди, прабатькй. 
□ прабатькй. 
БАТЬКІВЩИНА, и, ж. Май¬ 

но і т. ін., що переходить від 
батьків. • матерйзна, дідівщи¬ 
на, дідйзна, бабйзна. □ див. бать¬ 
ко у 1 знач. 
БАТЬКІВЩИНА, и, ж. 1. Краї¬ 

на стосовно до людей, які народи¬ 
лися в ній та є її громадянами; місце 
народження кого-небудь. • віт- 
чйзна. 2. перен. Місце зародження, 
походження або виникнення чого- 
небудь. • колйска. // □ див. батько 
у 1 знач. 
БАТЬКО, а, ч.\ у зверт. батьку. 

1. Чоловік стосовно своїх дітей. 
• тато, отець, батя, неньо, няньо, 
нянько. □ батенько, батечко, бать¬ 
ків, батьківський, батькй, батьків¬ 
ство, безбатченко, батьківщина, 
батьківщйна, батькувати, батькува- 
тися, присл. по- батьківському, по- 
батьківськи. Д Весільний батько — 
чоловік, який виконує на весіллі 
роль батька нареченого або наре¬ 
ченої; Хрещений батько — чоловік, 
який бере участь в обряді хрещен¬ 
ня як духовний батько дитини; По 
батькові — складова частина влас¬ 
ного імені людини, що вказує на ім’я 
батька. *Ф- Батька лйсого, фам. — 
уживається для вираження запере¬ 
чення; І батька рідного не жаліє 
(не пожаліє) — хто-небудь позбав¬ 

лений гуманних почуттів, жорсто¬ 
кий; Лізти (поспішати і т. ін.) по- 
перед б&тька в пбкло, жарт.: а) ви¬ 
переджувати інших у чому-небудь, 
вихоплюватися наперед; б) виявля¬ 
ти нетерплячість у розмові, не до- 
слуховувати до кінця співрозмовни¬ 
ка; в) діяти необережно, зопалу; 
Рідного батька продасть хто— хто- 
небудь непорядний, здатний зради¬ 
ти; Як за рідного б&тька, зі слова¬ 
ми «правити», «гнути» і т. ін. — 
занадто дорого; У батькй годйтися 
кому— бути набагато старшим від 
кого-небудь. 2. перен. Той, хто за¬ 
початкував учення, галузь науки, 
мистецтво і т. ін. • заснбвник, 
основополбжник, фундатор. 3. Ша¬ 
нобливе називання козацької стар¬ 
шини, отаманів і т. ін. 4. Увічливе 
звертання до чоловіка похилого 
віку. • батя, панотець. 5. Самець 
стосовно свого потомства. 
БАТЬКУВАТИ, ую, уєш, недок., 

розм. 1. Висловлювати невдоволен¬ 
ня, осуд, докори, образливо згадую¬ 
чи при цьому батька. • лаяти, сва- 
рйти. 2. рідко. Бути батьком (у 1, З 
знач.). // □ див. б&тько у 1 знач. 
БАТЬКУВАТИСЯ, у ю с я, 

уєшся, недок., розм. Особливо гру¬ 
бо докоряти один одному, звину¬ 
вачувати один одного в чомусь. 
• лаятися, сварйтися. □ див. бйть- 
ко у 1 знач. 
БАХ, виг. 1. Звуконаслідування, 

що означає звук від удару, пострілу 
і т. ін. 2. розм. Уживається як при¬ 
судок від дієслів у 1, 2 знач, б&хка- 
ти й у 1 знач, б&хнути. // □ бахати, 
бахатися, бахкати, бахнути, бахну¬ 
тися, бахання, бахкання. 
БАХКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

1. Створювати гучні короткі звуки; 
з силою ударяти. • стукати, грюка¬ 
ти, бйти, гупати, гепати, трахкати. 
2. Гучно стріляти. • гахкати, буха¬ 
ти, торохкати, ахати. // □ див. бах. 
3. Пити горілку, вино. • хилйти, хи- 
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ляти, вихиляти, глушйти, дути, 
хлистати, дудлити. 
БАХНУТИ, ну, неш, док., розм. 

1. однокр. до б&хкати. • бабахну¬ 
ти, бехнути, бухнути, бацнути, гахну¬ 
ти, гепнути. □ див. бах. 2. Не поду¬ 
мавши, сказати щось недоречне. 
• ббвкнути, брякнути, ляпнути. 
БАХРОМА, й, ж. Суцільний ряд 

ниток, шнурків, що вільно звисають; 
тасьма з таким рядом ниток або 
шнурків. • торочкй, торбччя, торокй 
рідко. 
БАЦ, виг. 1. Звуконаслідування, 

що вживається на позначення різко¬ 
го короткого звуку. 2. розм. Ужи¬ 
вається як присудок до б&цати. 
// □ бацати, бацнути. 
БАЦАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

Різко вдаряти. • див. бйти у 1 знач. 
□ див. бац. 
БАЦЙЛА, и, ж. Бактерія, що має 

форму палички. • пбличка (ужи¬ 
вається з означенням). □ бациляр¬ 
ний. 
БАЦИЛОНОСГЙ, я, ч. Людина 

чи тварина, в організмі якої знахо¬ 
дяться збудники заразних хвороб, не 
викликаючи в неї захворювання. 
БАЧ. 1. у знач, виг., розм. Ужи¬ 

вається для вираження здивування, 
захоплення, докору, незадоволення. 
• ба, ач, дивйсь, дивй, ти ба, чи ти 
ба, ти дивйсь, ти дивй. 2. част., розм. 
Уживається для вираження здиву¬ 
вання, докору і т. ін. (звичайно зі 
словами «як», «який», «скільки» 
і т. ін.). • ба, ач, іч, овва рідше. 3. 
у знач, вставн. сл., розм. Уживаєть¬ 
ся при потребі звернути увагу 
співрозмовника на певну думку. 
• бачиш, бачите, бачте. 
БАЧИТИ, чу, чиш, недок. 1. Мати 

здатність сприймати зором навко¬ 
лишній світ. □ бачення. 2. Спри¬ 
ймати зором, помічати кого-, що-не- 
будь. • дивйтися (у знач, вставн. 
сл., І ос., теп. ч.), зріти заст., лице¬ 
зріти заст., вйдіти діал. ^ Б&чити 

на власні бчі — самому спостері¬ 
гати кого-, що-небудь; Не б&чити 
дйлі свого (власного) нбса — бути 
егоїстом, турбуватися лише про 
себе. 3. Натрапляти на когось на 
своєму шляху, в якомусь місці. 
• зустрічати, стрічати, перестрі¬ 
вати, здйбувати, надйбувати. □ ба¬ 
читися. ^ Не бачити в вічі кого, 
чого— зовсім, ніколи не зустріча¬ 
ти кого-, чого-небудь. 4. Пізнавати 
щось на власному досвіді; жити під 
час певних подій, у певних обста¬ 
винах. • переживати. ^ Не бачи¬ 
ти см&леного вбвка — не бути 
досвідченим, не зазнавати 
труднощів у житті. 5. Правильно 
оцінювати щось, осягати розумом, 
сприймати свідомо що-небудь. • ро¬ 
зуміти, усвідомлювати. Бачити 
далеко — бути далекоглядним, про¬ 
зорливим; Бачити наскрізь кого — 
добре знати, уміти розпізнавати чиї- 
небудь думки, наміри і т. ін.; Бачи¬ 
ти все в рожбвому світлі — спри¬ 
ймати щось ідеалізовано, у кращому 
вигляді, ніж у дійсності. 6. При¬ 
рівнювати до когось або до чого-не¬ 
будь. • вважати, уважати, 
приймати за кого-що, мати, вбача¬ 
ти. 7. у знач, вставн. сл. б&чиш, 
бачите, бйчте. Уживається за потре¬ 
би звернути чиюсь увагу на що-не¬ 
будь. 
БАЧИТИСЯ, чуся, чишся, недок. 

1. тільки 3 ос., перев. кому. Бути 
видним, сприйматися зором. 
□ бачити, бачення. 2. Поставати 
ніби наяву перед очима. • ввижа¬ 
тися, увижатися, маритися, при- 
вйджуватися, здаватися рідше, 
уздріватися, вздріватися, вйдітися, 
маячити. 3. Бувати разом де-небудь, 
проводити час із кимось. □ бачити. 
4. Справляти якесь враження, мати 
в чиїйсь уяві той чи інший образ. 
• здаватися, вбачатися, убачатися, 
видаватися, увижатися, ввижатися. 
5. у знач, вставн. сл. бачиться. Ужи- 
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ваеться для вираження непевності 
в чому-небудь. • здається, мабуть. 
БАШТА, и, ж. 1. Висока і вузька 

споруда багатогранної або круглої 
форми, що будується окремо або 
становить частину будівлі. • вежа. 
□ башточка, баштовий. 2. військ. 
Верхня обертова частина корпусу 
танка або броньованого автомо¬ 
біля; надбудова зверху на судні, 
в якій містяться гармати і кулеме¬ 
ти. □ баштовий. 
БАШТАН, а і у, ч. Ділянка поля, 

на якій вирощують кавуни, дині, 
гарбузи. • діал. бакша. □ баш- 
танйще, баштанний, баштанник, 
баштанництво, баштанницький. 
БАЮРА,и, ж. 1. Велика заглиби¬ 

на в ґрунті, наповнена водою або 
іншою рідиною. • калюжа, барліг, 
ковбаня, калабаня. 2. Заглиблення 
в землі. • вйбій, яма. // □ баюри¬ 
стий. 
БАЯН, а, ч. Велика гармонія зі 

складною системою ладів. □ ба¬ 
яніст. 
БАЯТИ, баю, баєш, недок;, фольк. 

Передавати словами бачене, пере¬ 
жите. • говорйти, розповідати, опо¬ 
відати, повідомляти. □ баяння. 
БГАНКА, и, ж., розм. 1. Довга¬ 

сте заглиблення на шкірі облич¬ 
чя, тіла людини або тварини. 
• змбршка, брйжа, складка. 2. пе- 
рев. мн. Складена удвоє і загнута 
смужка тканини, паперу тощо; та¬ 
кий загин на тканині. • складка, 
згбртка. □ бгати, бгання. 
БГАТИ, бгаю, бгаєш, недок. 1. 

М’яти, скручувати що-небудь у ру¬ 
ках. • м’яти, жмакати, жужмити, 
жмакувати. 2. Певним чином скла¬ 
дати що-небудь. • складати, згор¬ 
тати. □ бганка. 3. у що. Із зусил¬ 
лям поміщати що-небудь у тісне 
місце. • впихати, упихати, втискати, 
утискати, втйскувати, утйскувати, 
впирати, упирати. ^ Хоч у в^хо 
бгай — дуже лагідний, покірний. 

4. Робити з тіста пироги і т. ін. 
• ліпйти, зліплювати, тулйти рід¬ 
ше. // □ бгання. 
БДЖОЛА, й, ж. Медоносна ко¬ 

маха, що збирає квітковий нектар 
і переробляє його на мед. □ бджіл¬ 
ка, бджолйний, бджолянйй, бджоля¬ 
чий, бджолйр, бджільнйк, бджіль- 
нйцтво, бджільнйцький. 
БЕ\ виг. Звуконаслідування, що 

відтворює крик кози або вівці. ^ Ні 
(анГ) бе ні (анГ) ме, зневажл;. а) пе- 
рев. зі словами «не знати», «не 
вміти», «не тямити» / т. ін. Зовсім, 
абсолютно, нічого; б) не розумітися 
в чомусь. 
БЕ2, виг., дит. Уживається для 

вираження огиди до чого-небудь; 
у знач. ім. бе, невідм. Про щось гид¬ 
ке, погане. 
бЄбехи , і в, мн. 1. зневажл. 

Дрібне майно, хатні речі. • по- 
жйтки, пожйток, манатки, манаття, 
шмаття. 2. розм. Внутрішні органи 
людини або тварини. • нутрощі, 
тельбухи, бельбахи, бельбухи, печін- 
кй. Ф Бббехи відбйти (надсадйти) 
кому — дуже сильно побити кого- 
небудь. 3. розм. Удари кулаком. 
• стусанй. ^ Бббехами годув&ти 
кого— бити кого-небудь. 
БЕГЕМОТ, а, ч. Велика назем¬ 

но-водяна тварина роду ссавців, що 
живе в Екваторіальній Африці біля 
річок і озер. • гіпопотам. □ бегемб- 
товий, бегемотенй. 
БЕГОНІЯ, ї, ж. Тропічна й суб¬ 

тропічна трав’яниста рослина з гар¬ 
но забарвленим листям і рясними 
яскравими квітами, вирощується як 
декоративна. 
БЕДЛАМ, у, ч., розм. Брак будь- 

якого порядку, безладне скупчення 
чогось. • див. безл&ддя у 1 знач. 
БЕЖЕВИЙ, а, е. Світло-брунат¬ 

ний з кремовим відтінком. • беж. 
БЕЗ, прийм., з род. 1. Указує на 

відсутність кого-, чого-небудь. 2. 
у спол. з абстр. ім. перев. зі знач. 
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дії або стану. Передає заперечення 
дії. 3. у епод, з ім. у род. Уживаєть¬ 
ся на позначення істотної чи ста¬ 
лої ознаки (предмета або особи). 
4. у епод, з деякими ім. Уживаєть¬ 
ся в значенні прислівника від відпо¬ 
відного іменника. 5. Не враховую¬ 
чи щось або когось. • крім, окрім. 
6. у епод, з кідьк. чисд. Указує на 
кількість, якої не вистачає до по¬ 
трібної. 
БЕЗ... Префікс, який уживається 

для утворення: 1) прикметників від 
іменників (з суфіксом і без суфік¬ 
са) зі значенням: такий, що немає 
чогось, позбавлений чогось, напр.: 
безборбдий, безпомилкбвий; 2) імен¬ 
ників переважно зі значенням відсут¬ 
ності чого-небудь, напр.: безвладдя, 
безебння. 
БЕЗАПЕЛЯЦІЙНИЙ, а, е. 1. юр. 

Який не може бути оскаржений, не 
підлягає апеляції. □ апеляція. 2. 
Який робить неможливим, не до¬ 
зволяє заперечення, сумнівів. • рі¬ 
шучий, категорйчний, беззапереч-- 
ний, твердйй. 
БЕЗБАРВНИЙ , а, е. 1. Який не 

має кольору, забарвлення. • без¬ 
колірний, безкольорбвий рідше, 
блідйй, незабарвлений, небарвйс- 
тий, білий. □ див. б&рва у І знач. 
2. перен. Який не має яскраво ви¬ 
явлених рис. • невиразний, блі¬ 
дйй, сірий, безжйвний, безкрбвний, 
сухйй. 
БЕЗБАТЧЕНКО, а, ч.\ у зверт. 

безбатченко. 1. розм. Нешлюбна 
дитина. • байстрюк, байстря. 2. 
Той, хто не має батьків. • сирота, 
сиротюк, сиротючка. 3. перен., зне- 
важд. Людина, що не має Батьків¬ 
щини або не визнає своїх батьків, 
попередників. // □ див. батько у 1 
знач. 
БЕЗБОЖНИЙ, а, е. 1. Який не 

визнає існування Бога. • невірую¬ 
чий, безвірний, боговідступний, ате- 
їстйчний. □ див. Бог у 1 знач. 2. пе¬ 

рен., розм. Який зневажає інте¬ 
реси інших людей та прийняті нор¬ 
ми стосунків, чинить зло. • без- 
сорбмний, безсбвісний. 3. перен., 
розм. Такий, що виходить за межі 
звичайного, перевищує міру. • над¬ 
мірний, непомірний. 
БЕЗБОЛІСНИЙ, а, е. 1. Який не 

викликає болю. □ див. біль1 у 1 
знач. 2. перен. Який не пов’язаний 
із труднощами, великими зусилля¬ 
ми для здійснення, виконання чо¬ 
гось. 
БЕЗВИХІДНИЙ, а, е. 1. Такий, 

з якого не можна вийти, немає ви¬ 
ходу. □ вйхід. 2. Такий, що весь час 
перебуває в певному місці. • по¬ 
стійний. 3. перен. У якому немає 
можливості, способу вийти із скрут¬ 
ного становища, уникнути небезпе¬ 
ки. • безнадійний, безпорадний, без¬ 
просвітний. 
БЕЗВІДМОВНИЙ, а, е. 1. Який 

ніколи не відмовляється від робо¬ 
ти, доручення і т. ін. 2. Який мовч¬ 
ки слухає те, що йому говорять, не 
відповідає. • мовчазнйй. 3. спец. 
Який працює без перерв, без затри¬ 
мок. • безперебійний, безперерв¬ 
ний. 
БЕЗВІДСОТК0ВИЙ, а, е. На 

якого не нараховуються відсотки. 
• безпроцентний. □ відсоток. 
БЕЗВІСТИ, присд. 1. Невідомо 

де; невідомо куди. □ див. безвість. 
2. Не залишивши, не залишаючи 
жодних слідів після себе (звичайно 
про людей, що зникли невідомо 
де під час війни, стихійного лиха 
і т. ін.). • безслідно. 
БЕЗВІСТЬ, і, ж. Про невідомі 

місця. □ безвісний, безвісти, вість. 
БЕЗГЛУЗДЯ, я, с. Нерозумна 

дія, вчинок; нерозумна думка. • ні¬ 
сенітниця, абсурд, дурість, дуро¬ 
щі, дурнйця, бозна-що, казна-що. 
□ глузд. 
БЕЗГОЛОВИЙ, а, е. 1. Який не 

має голови; якому відтято голову. 
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□ голова. 2. перен. Позбавлений 
здорового глузду. • нерозумний, 
дурнйй. 
БЕЗГОЛОВ’Я, БЕЗГОЛ ГВ’Я, я, 

с. Обставини, події, що викликають 
страждання, неприємні переживан¬ 
ня. • нещастя, біда, горе. 
БЕЗГОЛОСИЙ, а, е. 1. Який 

утратив голос; який має слабий го¬ 
лос. 2. перен. Який звучить не¬ 
сильно, ледве чутний. • без¬ 
звучний, тйхий. // □ гблос, 
голоснйй, голоснішати, присл. 
голосно. 3. перен. Який не вислов¬ 
лює своєї думки, ніщо не запере¬ 
чує. • безсловесний. 4. перен. 
Який виявляється без слів. • без¬ 
мовний, мовчазнйй, безсловесний, 
німйй. 
БЕЗГОСПОДАРНИЙ, а, е. 1. 

Який не має власного господарства. 
2. Який не має господаря, власни¬ 
ка. 3. Який не вміє вести господар¬ 
ство, недбало ставиться до нього. 
• недбалий,недбайлйвий,нехазяй- 
новйтий. // □ госпбдар, господар¬ 
ка, господарський, господарство, 
господарювати. 4. Який робить не- 
помірковані витрати. • нееконбм- 
ний. 
БЕЗГОТІВКОВИЙ , а, е. Який 

здійснюється без сплати готовими 
грішми, готівкою, а перерахуванням 
грошей з рахунків платників на 
рахунки кредиторів. Безготівковий 
розрахунок. □ готівка. 
БЕЗГРІШНИЙ1, а, е. 1. Який 

не порушив, не порушує релігій¬ 
ної системи норм і принципів 
поведінки людини. • праведний. 
2. Який не зробив нічого пога¬ 
ного, не має якоїсь провини. 
• невйнний, безвйнний, без- 
невйнний. // □ гріх, гріховний, 
грішйти. 3. Сповнений душевної 
чистоти (про людину, а також 
зі словами «душа», «серце» 
і т. ін.). • чйстий, невйнний, цнот- 
лйвий. 

БЕЗГРІШНИЙ2, а, е, розм. Який 
не має грошей. □ гріш, гроші, гро- 
шовйй. 
БЕЗДАРА, и, ч. і ж. Людина, яка 

не має природних здібностей, будь- 
якого таланту взагалі або в якійсь 
певній галузі діяльності. • по¬ 
середність, нездара, бездарність. 
□ бездарний, бездарність, нездара, 
присл. бездарно. 
БЕЗДОГАНН ИЙ, а, е. 1. Позбав¬ 

лений будь-яких недоліків, який не 
заслуговує жодної догани. □ дога¬ 
на. 2. Зроблений, виконаний дуже 
вміло. • майстерний, довершений, 
досконалий, викінчений. 
БЕЗДОННИЙ, а, е. 1. Який не 

має дна. □ дно. 2. перен. Який не 
має видимих меж (звичайно про 
небо). • безмежний, безкраїй, не¬ 
осяжний. 3. перен. Який здатний 
уміщувати велику кількість чого- 
або кого-небудь. 4. перен. Дуже гли¬ 
бокий. • безбдній. 5. перен. Який 
досяг значного ступеня або ви¬ 
являється з великою силою (про по¬ 
чуття). • безмежний, безкраїй, без¬ 
мірний. 
БЕЗДОРГЖЖЯ, я, с. 1. Період, 

коли дороги стають непроїжджими 
або непрохідними. 2. Розгрузла, 
у поганому стані дорога під час 
дощів, танення снігу. // • розпут¬ 
тя, безпуття, розквась, рбзкаль. 3. 
Брак придатних для проїзду, упо¬ 
рядкованих доріг. // □ дорбга, 
дорожній. 
БЕЗДУХОВНИЙ, а, е. 1. Якому 

властиві бідність духовного світу, 
низький рівень інтелектуальних по¬ 
треб. 2. Який не містить морально¬ 
го змісту. // • бездухбвий зах. 
І І □ дух, духбвний, духбвий зах. 
БЕЗДУШНИЙ, а, е. 1. Такий, 

у якому припинилося життя. 
• мертвий, померлий, неживйй. 2. 
Який нічого не почуває, не відчу¬ 
ває (про неживу природу, речі 
в протиставленні їх живим істо- 
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там). • неживйй, неорганічний, 
мертвий, безжйвний. 3. Позбавле- 
ний чуйності, співчутливого став¬ 
лення до людей. • нечулий, не¬ 
чуйний, безсердечний. 4. Який не 
виражає почуття. • безпрйстрас- 
ний. // □ душа. 
БЕЗЕ, невідм., с. Легке тістечко 

зі збитих та запечених яєчних білків 
із цукром. 
БЕЗЖЙВНИЙ, а, е. 1. Позбав¬ 

лений життя; який не має ознак 
життєздатності. • мертвий, не- 
живйй, безжиттєвий. 2. Те саме, що 
бездушний у 2 знач. // □ жйти, 
живйй. 3. перен. Який не має яскра¬ 
вих, виразних ознак, особливостей. 
• невиразний, безбарвний. 
БЕЗЖИТТЄВИЙ, а, е. 1. Те 

саме, що безжйвний у 1 знач. 2. Не 
заселений живими істотами. • пус¬ 
тельний, безладний. // □ життЄвий, 
жйти, життй. 
БЕЗЖУРНИЙ, а, е. 1. Який не 

журиться; який не має в собі ознак 
журби, туги. • безтурббтний. 2. 
Вільний від турбот, не обтяжений 
ними (про час, пору життя). • без¬ 
турббтний, безклбпітний, безпечний 
рідше. // □ журнйй, журба, журй- 
тися. 
БЕЗЗАКОННИЙ, а, е. Який су¬ 

перечить прийнятим законам; який 
іде всупереч вимогам моралі. • не- 
закбнний, протизакбнний. □ закбн, 
закбнний. 
БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ, а, е. 1. Яко¬ 

го не можна заперечити. • безпереч¬ 
ний, незаперечний,неспростбвний. 
2. Який не дозволяє обговорення, 
жодних заперечень чогось. • рі¬ 
шучий, категорйчний, безапеляцій¬ 
ний, твердйй. // □ заперечний, за¬ 
перечення, заперечувати. 
БЕЗЗАСТЕРЕЖНИЙ, а, е. Не 

обмежений жодними застереження¬ 
ми, умовами. • безумбвний, без¬ 
оглядний, беззглйдний зах. □ за¬ 
стереження, застерігати. 

БЕЗЗАХИСНИЙ, а, е. І.Який не 
має захисту. • незахйщений. 2. пе¬ 
рен. Який не може захистити себе 
в якійсь ситуації. • безборон¬ 
ний, незахйщений, беззбрбйний. 
// □ захист, захиснйй, захищати. 
БЕЗЗБРОЙНИЙ, а, е. І.Який не 

має зброї. • неозбрбєний. □ збрбй- 
ний, збрбя. 2. перен. Позбавлений 
засобів захисту від кого-, чого-не¬ 
будь. • беззахисний. 
БЕЗІМЕННИЙ , а, е. 1. Який не 

має імені, назви. • неназваний. 2. 
Ім’я якого невідоме; який не зберіг 
імені автора. • анонімний.//□ ім’й. 
БЕЗКАРНИЙ, а, е. Який не 

дістав покарання, залишається без 
кари. □ кара, покарання, карний, 
карати. 
БЕЗКОНТРОЛЬНИЙ, а, е. 1. 

Який ніким не контролюється; яко¬ 
го ніхто не має права контролю¬ 
вати. • непідзвітний, беззвітний. 
□ контрбль, контрбльний, контро¬ 
лювати. 2. Який не спрямовується 
свідомістю. • несвідбмий, позасві- 
дбмий. 
БЕЗКРАЇЙ, я, є. 1. Який не має 

видимих меж (про простір). • без¬ 
межний, безкрайній, нескінченний, 
безмірний, невймірний. □ край. 2. 
перен. Значний за своєю напруже¬ 
ністю, дуже сильний (про різні по¬ 
чуття). • глиббкий, велйкий, без¬ 
межний, незмірний. 3. перен. Якому 
немає меж (про фізичні або духовні 
сили, можливості тощо). • не¬ 
обмежений, безмежний, невичерп¬ 
ний, незмірний. 
БЕЗКРЙЛИЙ , а, е. 1. Який не 

має крил. □ крилб. 2. перен. По¬ 
збавлений творчої сили, фантазії, 
романтичності. • буденний, прозаїч¬ 
ний, приземлений. 
БЕЗЛАДДЯ, я, с. 1. Брак будь- 

якого ладу, порядку; порушення 
встановленого порядку, норм гро¬ 
мадського життя тощо. • безлад, 
хабс, бедлам, мішанйна, плутанй- 
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на. □ безлад, безладний, безлад¬ 
ність. 2. Порушення душевної рів¬ 
новаги. • рбзлад, неспбкій. 
БЕЗЛІЧ, і, ж. Дуже велика, не¬ 

зліченна кількість кого-, чого-не¬ 
будь. • безлік рідше, купа, тьма, 
хмара, маса, мбре, сила. □ лік, 
лічіння, лічба. 
БЕЗМЕЖЖЯ, я, с. 1. Те саме, що 

неможливо або важко виміряти 
(про простір). • безмір, безкраїсть, 
неозбрість, неосяжність. □ межа, 
безмежний, безмежність, присл. 
безмежно. 2. перен. Надзвичайна 
глибина, сила вияву чого-небудь. 
• безмір, безкрай, безбдня. 
БЕЗМЕЖНИЙ, а, е. 1. Який не 

має видимих меж (про простір). 
• безкрайній, безкраїй, нескін¬ 
ченний, безмірний, невимірний. 
□ див. безмежжя у 1 знач. 2. пе¬ 
рен. Значний за своєю напру¬ 
женістю, дуже сильний (про різні 
почуття). • глиббкий, велйкий, 
незмірний, безкраїй, безмірний. 
БЕЗМІН, а, ч. Ручна важільна 

або пружинна вага. • кантар. 
БЕЗМІР, у, ч. 1 . Те, що неможли¬ 

во або важко виміряти, немає види¬ 
мих меж (про простір). • безмежжя, 
безкраїсть, неозбрість, неосяжність. 
□ міра, міряти. 2. чого, перен. 
Надзвичайна глибина, сила вияву 
чого-небудь. • безмежжя, безкрай, 
безбдня. 3. у знач, присл. Великий 
ступінь вияву чогось. • дуже, над¬ 
звичайно, неймовірно, безмежно. 
БЕЗМІРНИЙ, а, е. 1. Якого не¬ 

можливо або важко виміряти, який 
не має видимих меж (про простір). 
• безмежний, безкраїй, нескінчен¬ 
ний, неозорий, неосЯжний. □ міра, 
міряти. 2. перен. Надзвичайно силь¬ 
ний (про різні почуття). • без¬ 
межний, безкраїй, незмірний. 3. пе¬ 
рен. Якому немає меж (про фізичні 
або духовні сили, можливості тощо). 
• необмежений, безмежний, не¬ 
змірний, невичерпний. 

БЕЗМОВНИЙ, а,е. 1. Який нічо¬ 
го не говорить, мовчить. • мов¬ 
чазний, мовчазливий, німий. 2. Який 
неохоче розмовляє. • мовчазний, 
мовчазливий. 3. Який не має здат¬ 
ності говорити (про тварин). 4. Який 
не супроводжується мовленням, 
виявляється без слів. • мовчазний, 
німий, німбтний, безсловесний, 
безслівний. // □ мбвити, мбва, 
мбвний. 5. перен. Який не на¬ 
смілюється висловити свою дум¬ 
ку. • безсловесний, безголбсий. 
6. перен. У якому не чути ніяких 
звуків, сповнений тиші. • тйхий, 
беззвучний, мовчазний, німйй, 
німбтний. 
БЕЗМОЗКИЙ, а, е. 1. Який не 

має мозку. □ мбзок. 2. зневажл. 
Розумово обмежений. • дурнйй, 
дурноголовий, твердоголбвий, дур- 
нолббий, безголбвий. 
БЕЗНАДГЙНИЙ, а, е. 1. Який 

не має надії на щасливий кінець, 
на успіх, на поліпшення чогось. 
• безвйхідний, безпорадний, без- 
перспектйвний, безвйглядний зах. 
□ безнадійність, безнадія, надія, 
надійний, присл. або присуди, сл. 
безнадійно. 2. Який нездатний ви¬ 
правитися, стійкий у своїх схильно¬ 
стях, звичках (звичайно негативних). 
• невиправний, непоправний, зако¬ 
ренілий. 
БЕЗНАСТАННИЙ, а, е. Який 

не припиняється, триває весь час. 
• безупйнний, невпйнний, не- 
упйнний, неспйнний, ненастанний, 
безперестанний. □ ненастанний, 
безперестанний, присл. безнас¬ 
танно. 
БЕЗОГЛЯДНИЙ, а, е. 1. Не об¬ 

межений ніякими умовами, засте¬ 
реженнями • безумбвний, безза¬ 
стережний, беззглядний зах. 2. Який 
не зважає на будь-які застережен¬ 
ня, обставини і т. ін. • рішучий. 
// □ безоглядність, присл. без¬ 
оглядно. 
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БЕЗОДНЯ, і, ж. 1. Дуже глибо¬ 
ка западина на поверхні землі. 
• провалля, провалина, бездбння, 
прірва. ^ Падати (впісти) в безод¬ 
ню: а) безслідно минати, щезати; 
б) потрапляти в дуже скрутне ста¬ 
новище; Стойти над безоднею 
(край безбдні) —перебувати в ду¬ 
же тяжкому стані, під загрозою 
смерті; Штовхати в безодню — 
діями, вчинками доводити кого-не- 
будь до небажаних неприємних 
наслідків. 2. Про найвищий ступінь 
вияву чого-небудь (часто почуттів, 
думок тощо). • безмежжя, безмір, 
безкрай. // □ безбдній, бездбння, 
бездбнний, присл. бездбнно. 
БЕЗОСОБОВИЙ, а, е, грам. 

Який не може бути пов’язаний 
з будь-яким суб’єктом дії або підме- 
то м. Безособове діеслово. 
БЕЗПАМ’ЯТНИЙ, а, е, розм. 1. 

Який утратив свідомість. • непри- 
тбмний, знепритбмнілий, безтямний, 
зомлілий, зімлілий. □ безпам’ят¬ 
ство, безпам’яття, присл. безпам’ят¬ 
но. 2. Який утратив самовладання, 
який діє несвідомо, ніби втратив¬ 
ши розум; який виявляє ознаки без¬ 
тямності (про зовнішній вигляд, 
рухи і т. ін.). • безтямний, не¬ 
стямний, знетямлений, божевільний, 
здурілий, одурілий. □ безпам’ятно. 
3. Який має погану пам’ять. • за¬ 
будькуватий, непам’ятлйвий. 
БЕЗПАРДОННИЙ, а, е, розм. 

Який поводить себе надто вільно, 
грубо, порушуючи моральні норми, 
і не зважає на ставлення до цього 
інших людей. • нахабний, зухвалий, 
безцерембнний, нецеремонний, роз¬ 
перезаний, хамський, хамовитий. 
□ безпардонно. 
БЕЗПЕКА, и, ж. Стан, коли 

кому-, чому-небудь ніщо не загро¬ 
жує. □ безпечний, безпечність, не¬ 
безпека, небезпечний, небезпеч¬ 
ність, присл. безпечно. Л Техніка 
безпеки — технічні умови й засо¬ 

би, які усувають небезпеку, запобі¬ 
гають небезпеці. 
БЕЗПЕРЕЧНИЙ, а, е. Який не 

викликає заперечень, проти якого не 
можна заперечити. • незаперечний, 
беззаперечний, неспростбвний. 
□ безперечність, незаперечний, 
беззаперечний, присл. безперечно. 
БЕЗПЕЧНИЙ, а, о. І. Який за 

хищає кого-, що-небудь від небез¬ 
пеки або не приховує в собі небез¬ 
пеки • надійний. 2. Якому не 
загрожує небезпека; гарантований 
від небезпеки. • захйщений, за- 
страхбваний. // □ див. безпека. 3. 
Якого можна не остерігатися, який 
не завдасть шкоди. • нешкідлйвий, 
невйнний, безневйнний, незагрбзли- 
вий. 4. рідко. Те саме, що безтурббт- 
ний у 1, 2 знач. 
БЕЗПЛГДНИЙ, а, о. 1. Нездат¬ 

ний давати потомство (про людину 
або тварину). • неплідний рідше, 
стерйльний спец., стерилізований 
спец. □ безплідність, безпліддя, 
неплідний. 2. Який не дає плодів або 
дає поганий урожай (про рослину). 
• неплідний, неплодонбсний. □ без¬ 
плідність, безпліддя, неплідний. 3. 
перен. Який не дає сподіваних 
наслідків. • даремний, марний, 
безрезультатний, задаремний. 
□ безплідність, присл. безплідно. 
БЕЗПОРАДНИЙ, а, е. 1. Неспро¬ 

можний своїми силами впоратися 
з чим-небудь, який потребує допо¬ 
моги. • безпбмічний, безсйлий, не¬ 
дорікуватий, безвладний. 2. Те саме, 
що безнадійний у 1 знач. Безпорад¬ 
не становище. 3. Який не досяг дос¬ 
коналості, має вади. • недоскона¬ 
лий, незрілий, невйкінчений, 
недовершений, сирйй, слабкйй. 
// □ безпорадність, рідко безпорад- 
дя, безпорада, присл.обезпорадно. 
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ, я, є. 1. Який 

не має проміжних ланок, здій¬ 
снюється без посередництва кого-, 
чого-небудь. • прямйй, особйстий 
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(під час контактів людей). 2. Який 
міститься або відбувається на не¬ 
великій відстані від кого-, чого-не¬ 
будь. • близький, недалекий. 3. 
Який прямо випливає з чого-небудь 
або зумовлює щось. • неопосе- 
редкбваний. 4. Який іде за своїм 
внутрішнім потягом, позбавлений 
напруженості. • невймушений, віль¬ 
ний, прирбдний, прбстйй, несйлува- 
ний. □ безпосередність. // присл. 
безпосередньо. 
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ, а, о. Та 

кий, якого досі ще не було. 
Безпрецедентний випадок. • не¬ 
бувалий, незнаний, небачений, не- 
чуваний. □ прецедент, безпреце¬ 
дентність, присл. безпрецедентно. 
БЕЗПРОСВІТНИЙ, а, о. 1. 

Позбавлений світла, погано освіт¬ 
лений, кольором близький до 
чорного (про ніч, імлу і т. ін.). 
• темний, рідк. темрявий. 2. Який 
не припиняється. • тривалий, 
постійний. 3. перен. Позбавлений 
радості, задоволення, утіхи (про 
долю, життя і т. ін.). • безрадіс¬ 
ний, сумнйй, нерадісний. 4. розм. 
Який відзначається великою 
мірою негативної ознаки. • абсо¬ 
лютний, неперевершений. І І □ без¬ 
просвітність, присл. або присуди, сл. 
безпросвітно. 
БЕЗРІК: ^ У (на) ббзрік — на 

вічні часи, назавжди; За ббзрік — 
через дуже довгий час, нескоро. 
БЕЗРОБІТТЯ, я, с. 1. Соціаль¬ 

но-економічне становище, коли не 
всі можуть одержати роботу, мати 
постійний заробіток. • незайнятість. 
□ безробітний, безробітна. 2. Брак 
роботи. 3. Незайнятість роботою, 
якоюсь справою і т. ін. • нерббство, 
безділля. 
БЕЗРОЗМІРНИЙ, а, е. 1. Який 

набуває потрібного розміру після 
вдягання. • еластичний. 2. перен., 
розм. Невизначених розмірів; неви- 
значеної тривалості. 

БЕЗРУКИЙ, а, е. 1. Який не має 
руки або рук, втратив руку (руки). 
□ рука. 2. перен. Який не в змозі 
щось полагодити, зібрати і т. ін. 
• невмілий, недотепний. 
БЕЗСЙЛИЙ, а, е. 1. Який не має 

фізичної сили; який має невелику 
фізичну силу. • слабкйй, слабий, 
недужий, неміцний, безсильний, 
немічний, слабосйлий, слабосйль- 
ний, несйльний, малосйлий, мало- 
сйльний. □ сйла, безсйлість, без- 
сйліти, безсйлля, безсйльний, 
безсйльність, присл. безсйло, без- 
сйльно. 2. Який не має якостей, вла¬ 
стивостей, необхідних для чого-не¬ 
будь. • нездатний, неспромбжний, 
безсйльний. □ безсйльний, без¬ 
сйлість, безсйлля, безсйльність, 
присл. безсйло, безсйльно. 
БЕЗСМЕРТНИЙ, а, е. 1 . Те саме, 

що вічний у 2 знач. 2. Який завжди 
зберігає своє значення. • невмиру¬ 
щий, невмираючий, нев’йнучий, не¬ 
тлінний. // □ безсмертність, без¬ 
смертя, смерть. 
БЕЗСМЕРТНИК, а, ч. Народна 

назва рослин із сухими квітками. 
• сухоцвіт, імортель бот., без¬ 
смертна рідко. 
БЕЗСОРОМНИЙ, а, е. 1. Який не 

почуває сорому за свої аморальні 
вчинки. • безстйдний, соромітний, 
стидкйй, страмнйй. 2. Який не зва¬ 
жає на прийняті норми стосунків 
між людьми, зневажає інтереси 
інших; про слова, вчинки, поведін¬ 
ку і т. ін. • безсбвісний, несовісний 
рідше, безбожний, цинічний. 3. Який 
усупереч вимогам пристойності, 
моралі виражає або грубо підкрес¬ 
лює те, що пов’язано зі сферою 
інтимних, статевих відносин, деяких 
фізіологічних функцій організму. 
• непристбйний, цинічний, без¬ 
стйдний, розпусний, сороміцький, 
стидкйй, страмнйй, нецензурний, 
соромітний, брутальний, порно¬ 
графічний. // □ сбром, безсо- 
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рбмність, безсорбмник, безсорбмни- 
ця, присм. безсорбмно. 
БЕЗСТОРОННІЙ, я, є. Який 

складає думку про кого-, що-не- 
будь або щось робить на підставі 
об’єктивних фактів, а не осо¬ 
бистого почуття. • об’ектйвний, 
незацікавлений, неупереджений. 
□ безсторбнність, присл. безсто- 
рбнньо. 
БЕЗТАЛАННИЙ, а, є. 1. Який не 

має в житті щастя, радості, який 
перебуває в горі, біді й викликає 
співчуття. • нещасний, нещаслйвий, 
бідний, бідолашний, сердешний, 
злощасний. □ талан, безталанник, 
безталанниця, безталання. 2. Який 
не приносить радості, сповнений 
горя, нещастя (про життя, обстави¬ 
ни і т. ін.). • нещаслйвий, не¬ 
щасний. □ талан, безталання, без¬ 
таланнячко. 3. рідко. Позбавлений 
будь-якого таланту взагалі або 
в якійсь певній галузі. • бездарний. 
□ талан, безталання. 
БЕЗТУРБОТНИЙ, а, е. 1. Який 

спокійно ставиться до труднощів 
життя, не переймається ними; який 
виражає безтурботність. 2. Вільний 
від турбот (про життя). // • без¬ 
журний, безклбпітний, безпечний 
рідше. // □ турббта, безтурббтність, 
безтурббття, присл. безтурббтно. 
БЕЗТЯМНИЙ, а, о. 1. Який 

утратив самовладання, розуміння, 
який діє несвідомо. • нестямний, 
безпам’ятний, знетямлений, здурі¬ 
лий. 2. Який виявляє ознаки нестя¬ 
ми (про зовнішній вигляд, рухи, очі 
і т. ін.). • нестямний, безпам’ятний, 
знетямлений, божевільний, здурі¬ 
лий. // □ безтямність, безтяма 
рідко, присл. безтямно, безтямки. 3. 
перен. Який виявляється з надзви¬ 
чайною силою або досяг значного 
ступеня (про почуття, враження 
і т. ін.). • нестймний, несамовйтий, 
страшний, смертельний. □ присл. 
безтямно, безтямки. 

БЕЗУГАВНИЙ, а, е. Який не 
змовкає, не перестає (про які-небудь 
звуки). • невгамбвний, невгаваю- 
чий, невщухаючий, неугавний, 
невгавний, невгавучий. □ невга- 
ваючий, неугавний, невгавний, 
невгавучий, присл. безугавно, не¬ 
угавно, невгавно. 
БЕЗУМОВН И Й, а, е. І. Не обме¬ 

жений ніякими умовами, застере¬ 
женнями. • беззастережний, безо¬ 
глядний, беззглядний зах. □ присл., 
присуди, сл. безумбвно. 2. Який не 
потребує доказів у своїй істинності, 
не викликає сумнівів щодо себе. 
• безсумнівний, очевидний, явний, 
самоочевйдний. □ присл., присуди, 
сл., у знач, вставн. сл. безумбвно. 3. 
Успадкований, не набутий (про реф¬ 
лекс). • урбджений, врбджений, 
прирбджений. Д Безумбвний 
рефлбкс, фізіол. — вроджений реф¬ 
лекс, на відміну від умовного, на¬ 
бутого. 
БЕЗХМАРНИЙ, а, е. 1. Не за¬ 

критий або не вкритий хмарами 
(про небо). • яснйй, прозбрий, 
чйстий. □ хмара, безхмарий рідко, 
безхмарність, присл. безхмарно. 2. 
перен. Сповнений щастя, радості, 
задоволення (про життя, вік і т. ін.). 
• щаслйвий, радісний, прекрасний, 
солбдкий, сбнячний, золотйй, благо¬ 
словенний. □ безхмарий рідко, 
присл. безхмарно. 
БЕЗХРЕБЕТНИЙ, а, е. 1. Який 

не має хребта, кістяка. □ хребет. 2. 
перен. Який має недостатньо твер¬ 
дий характер. • нетвердйй, 
нестійкйй. □ безхребетність. 
БЕЗЦГННИЙ, а, е. 1. Якому не 

можна скласти ціни; який має ви¬ 
соку ціну. • дорогйй, коштбвний, 
цінний, дорогоцінний, неоціненний, 
неоцінний рідше. □ ціна, безцінь, 
безцін, безцінок, неоціненний, не¬ 
оцінний рідше. 2. перен. Який має 
дуже велике значення для когось; 
який викликає любов, приязнь. 



БЄЗЦІНЬ 65 БЕНЗИН 

• любий, дорогий, мйлий. □ присл. 
безцінно. 
БЄЗЦІНЬ, і, ж., БЄЗЦІН, у, у., 

рідко. Дуже низька, втратна ціна. 
□ лив. безцінний у 1 знач. Ь За 
ббзцінь, за ббзцін рідко — дуже 
дешево, майже дарма. 
БЕЗШТАНЬКО, а, у.; у зверт. 

безштаньку, розм. 1. Той, хто ходить 
без штанів (про маленьких хлоп¬ 
чаків). □ штани, штанйна, штане¬ 
нята, штанці, штанчата, штанята. 
2. перен., зневажл. Про бідно одяг¬ 
нену людину; узагалі про бідну лю¬ 
дину. • біднйк, бідак, бідар, злидар, 
злйдень, голодранець, голоштанник, 
голоштан, голоштанець, голоштань¬ 
ко, обідранець, обшарпанець. 
БЕЙСБОЛ, у, ч. Командна 

спортивна гра з м’ячем і кийком. 
□ бейсболіст, бейсбольний. 
БЕКАС, а, ч. Невеликий болотя¬ 

ний птах із довгим прямим дзьобом. 
□ бекасик, бекасйний. 
БЕКАТИ, аю, аєш, недок. Кри¬ 

чати, видавати звуки, властиві козі, 
вівці. • мекати. □ бекання. 
БЕКЕРЄЛ Ь, я, ч. Одиниця актив¬ 

ності радіоактивного нукліду у Між¬ 
народній системі одиниць, що ста¬ 
новить 1 акт радіоактивного розпаду 
за 1 секунду. 
БЕКОН, у, ч. Малосольна свини¬ 

на з туш особливим способом відгодо¬ 
ваних молодих свиней. □ бекбнний. 
БЕЛАДОНА, и, ж. 1. бот. Бага¬ 

торічна отруйна трав’яниста росли¬ 
на родини пасльонових. • красав- 
ка. 2. фарм. Ліки з беладони. 
бЄлебень, бня, у., розм. Висо¬ 

ке відкрите місце. 
БЕЛЕТРИСТИКА, и, ж. Худож¬ 

ня література, переважно романи, 
повісті та оповідання. □ белетрйст, 
белетристйчний, белетрйзм, белет¬ 
ризація, белетризувати, белетризу¬ 
ватися. 
БЕЛЬВЕДЕР, а, ч. 1. архіт. Над¬ 

будова над будинком або павільйон 

чи альтанка на високому місці, 
звідки можна оглядати краєвид. 
2. архіт. Назва деяких палацових 
споруд, збудованих на високому 
місці. 
БЕЛЬЕТАЖ, у, ч. 1. Другий, ос¬ 

новний поверх будівлі з вищими, 
ніж на інших поверхах, кімнатами. 
2. У залі для глядачів — перший 
ярус балконів над партером та ам¬ 
фітеатром. 
бельканто, невідм., с., муз. 

Витончений стиль співу, що є осно¬ 
вою італійської вокальної школи, 
вимагає від співака досконалої тех¬ 
ніки володіння голосом. 
БЕЛЬКОТАТИ, очу, бчеш, 

БЕЛЬКОТІТИ, очу, отйш, недок. 
Нерозбірливо, безладно, плутано 
щось говорити. • жебоніти, лебе- 
дїти діал.% лепетати (звичайно про 
дітей), лопотати, лопотіти, вульг. 
варнякати, верзякати (звичайно 
про п’яниць). □ белькнути, бель¬ 
котання, белькотіння. 
БЕЛЬМЄСА: Ні (анГ) бельмеса, 

зі словами «не знати», «не розумі¬ 
ти», «не тямити» / т. ін. — зовсім, 
абсолютно, нічого. 
БЕМОЛЬ, я, у., муз. 1. Знак зни¬ 

ження ноти на півтону. 2. у знач, 
незм. прикм. (після назви ноти). На 
півтону нижче. Ре бемоль. 
БЕНЕФІС, у, у. 1. Вистава або 

концерт на користь одного чи кількох 
з її учасників. 2. Урочиста вистава, 
що є творчим звітом актора з наго¬ 
ди його ювілею; вистава на честь 
одного з його учасників як визнан¬ 
ня особливих заслуг, майстерності. 
// □ бенефіціант, бенефіціантка, бе¬ 
нефісний. 3. перен. Про момент ви¬ 
щого успіху, слави кого-небудь. 
БЕНЗИН, у, у. Безбарвна низь- 

кокипляча горюча рідина з ха¬ 
рактерним запахом, яку добувають 
з нафти і яка використовується як 
пальне, як розчинник смол, жирів 
тощо. □ бензйнка, бензйновий. 

З Тлум, словник укр. мови 
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БЕНКЕТ, БАНКЕТ, у, ч. Урочис- 
тий багатолюдний обід або вечеря, 
що влаштовується на честь кого- 
небудь або на відзначення якоїсь 
події. • учта заст., уроч. □ бенкетар, 
бенкетник, бенкетний, бенкетувати, 
бенкетування; банкетний. 
бентежити, жу, ЖИШ, НЄДОК. 

1. Викликати стан замішання, зні¬ 
яковілості в кого-небудь. • збенте¬ 
жувати, конфузити. 2. Виводити 
когось з душевної рівноваги, викли¬ 
кати тривогу, робити неспокійним. 
• хвилювати, непокоїти, тривожи¬ 
ти, бунтувати, баламутити. 
// □ бентежитися, бентежний, бен¬ 
теження, бентежність, присл., 
у знач, присуди, сл. бентежно. 
БЕНУАР, а, ч. Нижній ярус лож 

у театрі на рівні партеру або трохи 
вище від нього. 
БЕР, а, ч. Біологічний еквівалент 

рентгена (одиниця дози рентгенівсь¬ 
кого випромінювання). 
БЕРГАМОТ1, а, ч. 1. Сорт груші. 

2. Назва групи столових сортів 
груші. // □ бергамбтовий1. 
БЕРГАМОТ2, а, ч. 1. Невелике 

цитрусове ефіроносне дерев.о, з ли¬ 
стя, квіток, пагінців і плодової 
шкірки якого виготовляють ефірну 
ароматичну олію для парфумерної 
та кондитерської промисловості. 2. 
Кисло-солодкий плід цього дерева. 
// □ бергамотовий2. 
БЕРДАНКА, и, ж. Однозарядна 

рушниця зразка 1870 р. 
Б£РЕГ, а, ч. 1. Край землі, а та¬ 

кож місцевість, що прилягає до 
річки, озера, моря і т. ін. • бережй- 
на, узбережжя, прибережжя, над¬ 
бережжя. □ береговйй, бережняк, 
бережйна, бережечок, бережйстий, 
бережина, узбережжя, прибереж¬ 
жя, надбережжя, діал. береговина, 
берегівка. Держатися (тримати¬ 
ся) берега — бути обачним, по¬ 
міркованим у своїх діях, вчинках; 
Пускатися (пустйтися) берега: 

а) занедбувати себе, порушуючи за- 
гальноприйнятні норми суспільної 
поведінки; розбещуватися; б) втра¬ 
чати спокій, рівновагу від хвилю¬ 
вання, страху і т. ін.; в) робити що- 
небудь по-своєму, відповідно до 
власного бажання, уподобання; 
г) вигадувати, уявляти собі те, чого 
немає і не було. 2. Земляна поверх¬ 
ня (на відміну від водяного просто¬ 
ру). • суходіл, суша. 3. перев. мн. 
Смужка уздовж краю аркуша па¬ 
перу, не заповнена текстом, малюн¬ 
ком тощо. • поля, маргінбси зах. 4. 
тільки мн. Те, що по краях смугою 
обрамовує, обточує що-небудь. 
• облямівка, обідбк, обвідка, обля¬ 
мування, окантування, кант рідше. 
5. Бокова частина дороги, шосе 
і т. ін., а також місце вздовж них. 
• край, узбіччя, узббчина. 
БЕРЕГЙНЯ, і, ж. 1. Казкова во¬ 

дяна істота в образі гарної дівчини 
з довгим розпущеним волоссям. 
• русалка, мавка. 2. Охоронниця 
дому. □ див. берегтй. 
БЕРЕГТЙ, ежу, ежеш, мин. ч., 

беріг, берегла, берегло, недок. 1. 
Турбуватися про цілість, непошко¬ 
дженість чого-небудь; не давати 
витрачатися. • зберігати, глядіти, 
оберігати, приберігати, схороняти, 
шанувати. 2. Ощадливо витрачати 
або використовувати щось. • збері¬ 
гати, приберігати, відкладати, при- 
трймувати, шкодувати, жаліти. 3. 
Дбайливо ставитися до кого-, чого- 
небудь. • оберігати, уберігати, вбе¬ 
рігати, жаліти, шкодувати. 4 Бе¬ 
регтй (оберігати) як зінйцю бка 
(як око, як бка в головГ) — пиль¬ 
но зберігати, старанно доглядати 
що-небудь. 4. Уживати які-небудь 
заходи для захисту когось або чо¬ 
гось, запобігання чомусь небезпеч¬ 
ному, небажаному, шкідливому. 
• оберігати, уберігати, вберігати. 5. 
Тримати в пам’яті (переважно зі 
словами «пам’ять», «згадка» тощо). 
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• пам’ятати. 6. Визнавати цінність, 
значення якихось рис, властивостей, 
почуттів тощо і підтримувати їх. 
// □ берегтйся, бережіння, береже¬ 
ний, бережкий, бережлйвий, бе- 
режлйвість, зберігати, оберігати, 
приберігати, уберігати, вберігати, 
берегйня. 
БЕРЕЗА1, и, ж 1. Білокоре дере¬ 

во з тонким довгим гіллям і серце¬ 
подібним листям. • березина. □ бе¬ 
резовий, березина, березівка, 
берізка, березняк, березник, берез¬ 
нячок, берізонька, підберезник. 2 
збірн. Дрова або будівельний ма¬ 
теріал із цього дерева. • березина. 
□ березовий, березина. 
БЕРЕЗА2, и, ч. і ж., фольк., заст. 

1. Хлопець або дівчина, що його (її) 
обирають за ватажка у спеціаль¬ 
них розвагах, на вечорницях і т. ін. 
2. Той, хто заспівує в хорі. 
БЕРЕЗЕНЬ, зня, ч.\ у зверт. 

березню Третій календарний 
місяць року. • заст. березіль, бе¬ 
резоль, марець. □ березневий, 
присл. березнево. 
БЕРЕЗИНА, и, ж. 1. Березове 

дерево. • береза. 2. Березова гілка, 
палиця. 3. Березовий ліс, гай. • бе¬ 
резняк, березнйк. // □ див. береза1 
у 1 знач. 4. збірн. Дрова або буді¬ 
вельний матеріал з цього дерева. 
• береза. □ див. береза1 у 2 знач. 
БЕРЕЗКА, рідше БЕРГЗКА, и, ж. 

1. Багаторічна бур’янова витка рос¬ 
лина. • повій, повійка, павутйця. 2. 
діал. Дереза. 
БЕРЕЙТОР, а, ч.\ у зверт. берей¬ 

торе, спец Людина, яка виїжджує 
коней і навчає верхової їзди. □ бе¬ 
рейторський. 
БЕРЕСТ1, а, ч. Листяне дерево 

з коричнево-сірою корою й оваль¬ 
ними, загостреними на кінці лист¬ 
ками, яке використовують для 
живоплотів та захисних лісонаса¬ 
джень □ берестйна, берестовий, бе¬ 
ресток, бересточок, берестянка1. 

БЕРЕСТ2, у, ч. Кора, луб берези. 
□ берестовий, берестяний, берес¬ 
тянка2. 
БЕРЕСТЯНКА1, и, ж. Гриб, який 

росте на пеньках береста (див. 
ббрест1). 
БЕРЕСТЯНКА2, и, ж. Кошик або 

коробка з бересту (див. ббрест2). 
БЕРЕСТЯНКА3, и, ж. Маленький 

корисний перелітний птах. 
БЕРЕТ, а, ч. Жіночий або чолові¬ 

чий головний убір з м’якої тканини 
або плетений без тулії, крисів, ко¬ 
зирка. □ беретик, беретка. 
БЕРКИЙ, а, е. 1. розм. Який має 

велике бажання до роботи. • охо¬ 
чий, беручкйй. 2. Який липне або 
до якого легко прилипає щось. 
• липкйй, клейкйй. 
БЕРКЙЦАТИ, аю, аєш, недок., 

розм. Раптом падати, перекидаю¬ 
чись. • перекидатися. □ беркйцну- 
ти, беркйцьнути, беркйцнутися, бер- 
кйцьнутися, беркйць, беркйц. 
БЕРКУТ, а, ч. Великий хижий 

птах із породи орлів. □ беркутеня. 
БЕРУЧКЙЙ, а, е, розм. 1. Який 

має велике бажання до роботи, доб¬ 
ре працює. • охбчий, беркйй. 2. 
Який береться, чіпляється до чого- 
небудь, за щось. • липкйй, чіпкйй. 
3. Який добре бере щось (про руки), 
схоплює (про пам’ять і т. ін.). 
• чіпкйй. 
БЕСІДА, и, ж. 1. Словесний обмін 

думками, відомостями і т. ін. між 
ким-небудь. • розмбва, мова, балач¬ 
ка, балакання. □ бесїдонька, бе¬ 
сідник, бесідниця, бесідувати. 2. По¬ 
відомлення на яку-небудь тему 
з наступним обміном думками. 
• співбесіда. □ бесідник, бе¬ 
сідниця. 3. розм. Частування 
запрошених гостей, переважно 
з розвагами. • гулянка, гостйна, 
гульки, гулі. 4. Група людей, що пе¬ 
ребувають у тісних стосунках. • то¬ 
вар йство, компанія. 5. діал. Спілку- 
вання людей між собою за 
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допомогою органів говоріння. 
• мбва, мбвлення. 
БЕСІДУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Усно обмінюватися думками, вести 
розмову. • розмовляти, говорйти, 
балакати, гомоніти. □ див. ббсіда 
у 1 знач. 2. зах. Промовляти (на збо¬ 
рах і т. ін.), виголошувати промову. 
□ бесідник, бесідниця, бесїдниць- 
кий. 
БЕСТІЯ , ї, ж. 1. лайл. пР о хит¬ 

ру і спритну у своїх вчинках лю¬ 
дину; про людину, здатну на об¬ 
ман, підлість і т. ін. • пройдисвіт, 
пройда, пролаза, пронбза, шбльма. 
2. заст. Дикий звір. 
БЕСТСЕЛЕР, а, у. Про книжку 

або платівку, що видана великим 
тиражем і найбільше розкуповуєть¬ 
ся, а також про фільм, що корис¬ 
тується найбільшою популярністю. 
БЕТОН, у, ч. Будівельний мате¬ 

ріал, виготовлений із суміші твер¬ 
дих матеріалів (гравію, піску і т. ін.) 
та цементу або іншої в’яжучої речо¬ 
вини. □ бетоніт, бетбнник, бетбнниця, 
бетонйр, бетонярка, бетонувальник, 
бетонувальниця, бетбновий, бетон¬ 
ний, бетонувати, бетонуватися, бето¬ 
нування. 
БЕФСТРОГАНОВ, невідм., ч. 

Страва з дрібних шматочків м’яса 
(традиційно з яловичини) в соусі. 
БЕХНУТИ, ну, неш, розм. 1. Важ¬ 

ко, з розгону або з шумом упасти. 
□ бехати, бехнутися, бех. 2. Зроби¬ 
ти удар по чому-небудь. • ударити, 
бахнути, баббхнути, бухнути, бацну¬ 
ти, гахнути, гепнути. □ бехати, бех. 
3. Завдати удару кому-небудь. 
• ударити, бахнути, бабахнути, 
бухнути, бацнути, стукнути, стус¬ 
нути, свйснути. □ ббхати. 
БЕШАМЕЛЬ, і, ж. Приправа, 

соус із яєць, молока, борошна для 
м’ясних і рибних страв. 
БЕШЙХА, и, ж. Гостре запален¬ 

ня шкіри у людей і деяких тварин. 
• рбжа. □ бешйховий. 

БЕШКЕТ, у, у. 1. Порушення по¬ 
рядку, супроводжуване галасом, 
сваркою, бійкою. • хуліганство. 2. 
Грубе порушення загальноприйня¬ 
тих норм моралі й поведінки із 
застосуванням насильства. • без- 
чйнство, розбій, насйлля. // □ беш¬ 
кетний, бешкетник, бешкетниця, 
бешкетництво, бешкетувати, бешке¬ 
тування. 
БЕШКЕТНИК, а, у.; у зверт. 

бешкетнику. 1. Той, хто робить, зчи¬ 
няє бешкет. • пробййголова, хулі¬ 
ган, розбишака, розбійка. 2. Той, хто 
любить систематично порушувати 
дисципліну, пустувати. • пустун, 
шйбеник, жирун, халамйдник, палй- 
вода, палйсвіт. // □ див. ббшкет. 
БИ, після голосного б, част. 

1. Уживається для творення діє¬ 
слівних форм умовного способу. 
2. Уживається для означення бажа¬ 
ності або можливості здійснення дії, 
вираженої дієсловом. 3. Уживаєть¬ 
ся при дієслівних формах для вира¬ 
ження у ввічливій, м’якій формі про¬ 
хання, пропозиції. 
БЙВНІ, ів, ми. {оди. бйвень, вня, 

у.). Дуже розвинені різці в сучас¬ 
них та вимерлих хоботних (слонів, 
мамонтів та ін.). 
БЙДЛО, а, с. 1. збірн.% розм. 

Чотириногі сільськогосподарські 
свійські тварини. • худбба, скотй- 
на, худббина, животйна, товйр. 2. 
іст. Зневажлива назва поневолених 
українських селян, яку вживали 
пани, зокрема польська шляхта. 
3. лайл. Про того, хто втратив свої 
людські риси й не гіден називатися 
людиною через потворні, жахливі 
дії, вчинки. • недолюдок, нелюд, 
бузувір, вйродок, ірод, тварйна, 
худбба, худббина, скотйна. 
БИК1, а, у.; у зверт. бйче. 1. Ве¬ 

лика свійська рогата тварина; са¬ 
мець корів; самець деяких порід 
диких рогатих тварин. • бугай. 
□ бичбк, бичечок, бичйсько, бича- 
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чий. 2. Назва робочої тварини. • віл, 
круторогі мн., фольк. 3. мн. бикй, 
ів. Назва підродини великих жуй¬ 
них ссавців, до якої належать тур, 
бізон, зубр та ін. 
БИК2, ЛИВ. бикй. 
БИКИ, їв, мн. (одн. бик, а, </.). 

Масивні проміжні бетоновані або 
кам’яні опори, на яких тримається 
міст; берегові бетоновані або кам’я¬ 
ні опори греблі. • стояки. 
БИЛИНА1, и, ж. Окрема трав’я¬ 

ниста рослина. • стеблйна, стебели¬ 
на, стебло, травйна, зілйна. □ би- 
лйнка, билйночка, билйнонька, 
бйлля. 
БИЛИНА2, и, ж. Староруська 

епічна пісня-сказання про героїчні 
подвиги богатирів і знаменні події 
з життя народу. □ билйнний, билй¬ 
нонька. 
БЙЛО1, а, с. 1. Підвішений брус 

металу, ударами об який подають 
сигнали, відбивають години доби. 
• клепало заст. 2. Металевий стри¬ 
жень у дзвонах, дзвінках. • язйк, 
ббвкало діал. 3. Назва частини 
різних машин та пристосувань, яка 
робить удари. 
БИЛО2, бйла, с. Бокова опора, 

крило у саней; верхня бокова пере¬ 
кладина воза, що є опорою під час 
перевезення снопів, соломи і т. ін. 
БИЛО3, а, діал. 1. Відросток, 

пагін дерева, куща і т. ін. • гілка, 
галузка, галузйна, віта зах. 2. Ос¬ 
новна частина трав’яної рослини. 
• стеблб, стеблйна, стебелйна, ба- 
дилйна. 
БИЛЬЦЯ, лець, мн.(одн. бйльце, 

я, с.). 1. Невисока огорожа по краях 
містка, балкона, сходів тощо. 
• поручні, поруччя. 2. Бічні опори 
крісла, канапи, ліжка і т. ін. • по¬ 
руччя. 3. Планка, валок рами у бо¬ 
роні та в інших знаряддях госпо¬ 
дарського вжитку. 
БЙНДА, и, ж., діал. 1. Спеціаль¬ 

но виготовлена вузька смужка якої- 

небудь тканини, що вживається як при¬ 
краса. • стрічка, стьожка. □ бйн- 
дочка, бйндовий. 2. Вузький шматок 
переважно тканини, яким обв’язують 
щось. • пов’язка. 3. перем. Видовже¬ 
на, обмежена частина якоїсь поверхні, 
простору, яка виділяється своїм ви¬ 
глядом, кольором і т. ін. • смуга, 
пасмуга, смужка, попруга. □ бйндоч- 
ка. 4. військ. Стрічка кулемета. 5. техн. 
Довгий ремінь або спеціально зроб¬ 
лена смуга міцного матеріалу, що 
передає рух від одного шківа до 
іншого. • пас, ремінь. 
БИНТ, а, ч. Стрічка з марлі або 

з іншої тканини для перев’язуван¬ 
ня ран і т. ін. □ бинтовйй, бинту¬ 
вати. 
БИР-БИР, виг. Уживається для 

скликання овець. □ див. бйрка1 у 1 
знач. 
БЙРКА1, и, ж.у діал. 1. Молода 

вівця, яка ще не ягнилася. • ярка. 
□ бйря, бир-бир. 2. Овеча вичине¬ 
на шкура. • смушок, смух. 3. Сму¬ 
шева шапка. 4. Про нікчемну, пога¬ 
ну жінку. 
БЙРКА2, и, ж. 1. Паличка або 

дощечка, на якій робили нарізки 
для лічби, підрахунків у госпо¬ 
дарстві. 2. Невеличка дощечка або 
металева бляшка з номером чи 
написом, яку прив’язують до шиї 
тварини, а також до різних товарів, 
тари і т. ін. □ бйрочка. 
БИСТРИНА, й, ж. Швидка течія, 

а також місце на річці, де най¬ 
швидше тече вода. • бистрінь, 
бистря. □ бйстрий, бистрінь, бистря, 
бистрянка1, бистряночка, присл. 
бйстро. 
БИСТРЯНКА1, и, ж.% розм. 

Швидкоплинна й глибока річка. 
□ див. бистрина. 
БИСТРЯНКА2, и, ж. Дрі бна 

прісноводна риба, схожа на верхо¬ 
водку. 
БИТВА, и, ж. 1. Бій між ворожи¬ 

ми арміями, військовими з’єднай- 
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нями і т. ін. (тривалий, жорстокий 
або вирішальний). • баталія, бойо- 
вйще, поббїще, січа. □ бйти, бйти- 
ся, бйтий. 2. перен. Діяльність, спря¬ 
мована на створення, досягнення 
чого-небудь (політична, господар¬ 
ська і т. ін.). • боротьба, бій. 
БЙТИ, б’ю, б’єш, наказ, сп. бий, 

недок. 1. Робити удари по чому-не- 
будь, об щось. • ударйти, вдарйти, 
гамселйти, гатйти, гепати, молоти¬ 
ти, садйти, бацати. □ биття, битбк. 
Ф Бйти в гблову (в нбги, в п'й- 
ти) — викликати запаморочення; 
п’янити; Бйти [прймо] в лоб — без 
натяків, відверто говорити, питати 
і т. ін.; Бйти в (одну|точку — по¬ 
стійно спрямовувати свої зусилля, 
дії для здійснення певної мети; 
Бйти лйхом об землю — забувати 
горе, біду, не журитися; Бйти по 
кишбні — завдавати кому-небудь 
певних матеріальних утрат, шкоди; 
Бйти по нервах — занадто хвилю¬ 
вати, виводити з рівноваги, дра¬ 
тувати; Бйти по рук&х: а) доходити 
згоди, домовлятися про щось; б) пе¬ 
решкоджати чиїмсь діям, карати 
когось за що-небудь; Бйти сббе 
в гр^ди [кулакбм]: а) гаряче за¬ 
певняти, переконувати кого-небудь 
у чомусь; б) виражати каяття, роз¬ 
пач і т. ін.; Як (мов, ніби і т. ін.) 
ббухом бйти по голові — вражати 
неприємною несподіваною інфор¬ 
мацією кого-небудь. 2. Завдавати 
ударів кому-небудь. • міряти, пи¬ 
сати, пригощати, частувати, тріска¬ 
ти, гамселйти, гепати, голомшити, 
дубасити, духопелити, колошма¬ 
тити, кропйти, лупйти, лупцювати, 
лушпарити, маніжити, місйти, моло- 
тйти, мостйти, накладати, періщити, 
полоскати, потягати, прати, репіжи¬ 
ти, садйти, товкмачити, товктй, че¬ 
сати, шкварити, шпарити. □ бйтий, 
бйтися, биттй. ^ Бйти леж&чого 
(леж&чих) — не бути поблажливим 
до неспроможних себе захистити, до 

потерпілого. 3. Завдавати поразки 
кому-небудь, перемагати ворога 
в бою, на війні. • перемагати, борб- 
ти, зббрювати, переббрювати, дола¬ 
ти, подужувати, пересйлювати, роз¬ 
бивати, громйти. □ бйтий, бйтися, 
бйтва. 4. Позбавляти життя, засто¬ 
совуючи зброю, гостре знаряддя, 
важкий предмет тощо; полюючи, 
забивати дичину. • убивати, вби¬ 
вати, забивати, кінчати, рішати, 
класти. □ бйтий, набйтий. 5. Уда¬ 
ряючи по чому-небудь, утворювати 
короткі уривчасті звуки. • стукати, 
грюкати, гепати, бахкати, торбхка- 
ти. □ биття, бій. 6. Робити звуки, 
ударяючи в дзвін (переважно 
сигналізуючи дзвоном про щось). 
• дзвонйти, бамкати, калатати. 
□ биття, бій. 4 Бйти відбій — спо¬ 
віщати ударами, дзвоном і т. ін. про 
закінчення чого-небудь; Бйти зо¬ 
рю — давати сигнал до сну або про¬ 
будження (переважно у військових); 
Бйти на ґвалт — сповіщати про не¬ 
безпеку, про необхідність допо¬ 
моги; Бйти на сполох: а) сповіщати 
про небезпеку, подавати сигнал 
тривоги; б) виявляти занепокоєн¬ 
ня, тривожитися; Бйти тривбгу: а) по¬ 
давати сигнал про небезпеку; б) ви¬ 
являти занепокоєння, тривожитися. 
7. Видавати, утворювати звуки 
(про дзвін). • ббвкати, бевкати, 
бемкати, бамкати, 66мкати рідше. 
□ биттй. 8. Робити постріл, постріли 
з вогнепальної зброї. • стріляти, 
палйти, смалйти. Ф Бйти з гарм&т 
по горобцйх — затрачати не¬ 
помірні, великі зусилля, волю там, 
де вони зайві, недоцільні. 9. Ударя¬ 
ючи чим-небудь об щось, порушу¬ 
вати його цілісність. • розбивати, 
розтбвкувати, розтрощувати, роз- 
чухрувати. □ бйтий, розбивати, 
бйтися, биття. 10. у спол. з ім. Пев¬ 
ним способом виготовляти або 
обробляти що-небудь. □ биттй. 
Д Бйти олію — вичавлювати, одер- 
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жувати олію з насіння. 11. З силою мось; Бйти словом (словами) — 
виходити назовні, раптово з’являти- дошкуляти кому-небудь репліками, 
ся де-небудь (про рідину, повітря 
і т. ін.). • вириватися, бйтися, фон¬ 
танувати, ударяти, вдаряти, буха¬ 
ти. □ бйтися, биття. *Ф Бйти дже¬ 
релом (ключем, фонтаном) — дуже 
активно виявлятися, на всю силу; 
Бйти через край — виявлятися на 
всю силу, великою мірою. 12. З особ¬ 
ливою силою діяти на органи чут¬ 
тя, проходити, долинати куди-не¬ 
будь (про запах, світло і т. ін.). 
# ударяти, вдаряти, шибати. *Ф Бй¬ 
ти в ніс — дуже відчуватися (про 
сильний, різкий запах); Бйти в очі 
(у вГчі): а) бути особливо помітним; 
привертати увагу; б) виділятися 
чим-небудь серед когось, чогось; 
вражати чим-небудь. 13. Про силь¬ 
ний дріж від хвороби, холоду тощо. 
• трястй, трусйти, тіпати, підкида¬ 
ти. 14. Ритмічно розширюватися 
і скорочуватися (про серце, крово¬ 
носні судини); ритмічно рухатися 
(про кров). • бйтися, пульсувати. 
□ бйтися, биття. 15. Рухаючись, 
утворювати плескіт (про воду та 
іншу рідину). • хлюпати, плескати, 
бйтися, хлюпатися, плескатися. 
□ бйтися, биття. 16. Плескати в до¬ 
лоні на знак схвалення або вітан¬ 
ня. # плескати, аплодувати. 17. 
Ритмічними ударами позначати час 
(про годинник). • відбивати, ви¬ 
бивати. □ биття, бій. 18. Виконува¬ 
ти щось на деяких ударних музич¬ 
них інструментах. • грати, 
вигравати. 19. Видавати характерні 
уривчасті звуки (про деяких птахів). 
20. Приминати, м’яти ногами. • топ¬ 
тати, толочйти. □ бйтий. 21. перен. 
Піддавати гострій критиці, викри¬ 
вати кого-, що-небудь. • критику¬ 
вати, проробляти, драїти, крйти. 22. 
перен Завдавати страждання кому- 
небудь. • мучити, мордувати. 
Ф* Бйти в саму д^шу (болйчку) — 
боляче дошкуляти кому-небудь чи- 

зауваженнями і т. ін. 23. перен. 
Яскраво виражатися зовнішніми 
ознаками (про риси характеру, влас¬ 
тивості і т. ін.) • випромінювати¬ 
ся, просвічуватися рідше. *Ф Бйти 
в лице — бути дуже помітним, ви¬ 
ділятися. 24. перен., розм. По¬ 
кладати надію на кого-, що-небудь. 
• надіятися, сподіватися, розрахо¬ 
вувати, важити. 25. Виводити з гри, 
забирати фігуру або карту против¬ 
ника. □ бйтий, бйтися. // *Ф Бйти 
карбованцем — завдавати збитків 
кому-небудь; Бйти клйнці — спря¬ 
мовувати розмову до певної теми; 
Бйти ноги (чбботи) — далеко йти; 
марно ходити куди-небудь; Бйти 
поклони: а) шанобливо вклонятися, 
вітаючи кого-небудь; б) схилятися 
перед ким-, чим-небудь; Бйти 
чолом, заст.\ а) шанобливо 
вклонятися, вітаючи кого-небудь; 
б) уклінно просити кого-небудь про 
щось; в) виражати шану кому-не- 
будь. 
БЙТИЙ, а, е. 1. Дієприкм. пас. 

мнн. ч. до бйти у 2, 3, 9, 25 знач. 2. 
Який зазнав поразки, розгрому. 
• розгрбмлений. □ бйти, бйтися, 
бйтва. 3. Якого вбито (про дичину). 
• набйтий, настріляний. □ бйти. 4. 
Поколений на шматки. • розбйтий. 
□ бйти, бйтися, биття, розбива¬ 
тися). 5. Пошкоджений або зни¬ 
щений під час ходіння, їзди і т. ін. 
(про посіви, городину, траву тощо). 
• вйтоптаний, вйтолочений. 
□ бйти. 6. Виготовлений, зроблений 
куванням (про зброю). • кбваний. 
7. Зроблений способом карбування 
(про гроші). • карббваний. 8. Ви¬ 
стелений камінням (про вулицю, до¬ 
рогу і т. ін.). • мбщений, брукбва- 
ний. 9. перен., розм. Який багато 
бачив, зазнав у житті, має великий 
життєвий досвід. • бувалий, тертий, 
стріляний, обметаний. 10. Програ- 
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ний гравцем; узятий противником 
(про карту, м’яч і т. ін). □ бйти, 
бйтися. 
БЙТИСЯ, б’ібся, б’бшся, наказ, 

сп. бййся, недок. 1. Бити один одно¬ 
го, влаштовувати бійку. • скубти¬ 
ся, товктйся, тузатися, чубитися. 
□ бйти, биття, бйтий. 2. Брати 
участь у бою, битві. • воювати, бо- 
рбтися. □ бйти, бйтий, бйтва. 3. Ро¬ 
бити удари рогами, лобом (про ро¬ 
гату худобу). • буцатися, буцати, 
буцкати. □ бйти, биття. 4. Рухаю¬ 
чись, утворювати плескіт, хлюпан¬ 
ня (про воду та іншу рідину). 
• хлібпати, хлібпатися, бйти, плес¬ 
кати, плескатися. □ бйти. 5. Торка¬ 
тися чого-небудь багато разів, опус¬ 
каючись із силою, наштовхуючись 
з розгону і т. ін. • ударятися, вдаря¬ 
тися, стукатися. 6. Прориваючись, 
з силою виходити назовні, бити стру¬ 
менем. • вириватися, ударяти, вда¬ 
ряти, фонтанувати, бйти, жбухати. 
□ бйти, биття. 7. Робити різкі, су¬ 
домні рухи всім тілом. • колотйти- 
ся, тіпатися, тріпатися, тріпотати, 
тріпотіти, тріпотатися. □ биття. 8. 
Ритмічно скорочуватися (про сер¬ 
це, кровоносні судини); ритмічно 
рухатися (про кров). • бйти, пуль¬ 
сувати. □ бйти, биття. 9. Розвалю¬ 
ватися на шматки, ударяючись об 
щось тверде, від поштовхів і т. ін. 
• ламатися, розламуватися, розби¬ 
ватися. □ бйти, биття, бйтий, роз¬ 
биватися. 10. Робити різкі безладні 
рухи руками, ногами, усім тілом, на¬ 
магаючись вирватися від когось, чо¬ 
гось. • ббрсатися, шарпатися. 11. 
Злегка рухатися (про дитину в ут¬ 
робі матері). • ворушйтися. 12. 
з ким-чим, перен. Чинити опір, на¬ 
магаючись подолати, перебороти 
кого-, що-небудь. • борбтися, воюва¬ 
ти, протиббрствувати. 13. перен. До¬ 
кладати всіх зусиль, домагаючись 
чого-небудь, виконуючи якусь робо¬ 
ту і т. ін. • старітися. 14. перен. 

Жити в бідності, мати нестатки. 
• бідувати, злидарювати, злидню¬ 
вати, старцювати. // -Ф* Бйтися го- 
ловбю об стіни (в мур) — дуже 
побиватися з якогось приводу, пе¬ 
ребувати в стані розпачу; Бйтися 
(побйтися) об (у) заклад: 
а) сперечатися з ким-небудь 
з умовою сплатити програш; 
б) запевняти кого-небудь у чо¬ 
мусь, клястися; Бйтися як рйба 
об лід: а) живучи в злиднях, не- 
статках, безрезультатно домагати¬ 
ся кращих умов життя; б) на¬ 
магатися робити що-небудь 
непосильне, складне. 
БИТЮГ, рідко БИТЮК, а, ч. 

Порода великих дужих робочих ко¬ 
ней; кінь такої породи. • важковоз, 
ваговоз, ломовйк, биндібг, бендюг. 
БЙЦЯ, і, ж., дит. Корова, бик, 

теля та інша рогата худоба. 
БИЧ, а, ч. 1. Прикріплений до 

держака довгий мотузок або ремі¬ 
нець, яким поганяють тварин, а та¬ 
кож користуються пастухи. • батіг, 
гарапник, пуга, малахйй. □ бичйсь- 
ко, бичувати, бичування. 2. перен. Те, 
що завдає великої шкоди. 3. перен. 
Гостре викриття вад, хиб чогось. 
• крйтика, рознбс. □ бичувати, бичу¬ 
вання. 4. Коротка частина ціпа, якою 
б’ють під час молотіння. • бияк. 
БИЧКЙ, ів, мн. (одн. бичок, чка, 

V.). Невелика головата морська 
риба. □ бичкові. 
БІАТЛОН, у, ч. Зимове двоєбор¬ 

ство — лижні гонки, поєднані зі 
стрільбою з гвинтівки. □ біатлоніст, 
біатлоністка. 
БІБ, бббу, ч. 1. Однорічна город¬ 

ня рослина, що має в стручках по¬ 
живні плоди. 2. Плоди цієї росли¬ 
ни. 3. Дрібний плід, стручок деяких 
городніх і польових культур із ро¬ 
дини бобових. // □ бобйна, боббвий. 
-Ф- На бобах, перев. зі словами «зо¬ 
ставатися», «сидіти», «зоставляти» 
і т. ін. — без нічого, ні з чим. 
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БІБЛІОГРАФІЯ, І, ж. 1. Науко¬ 
вий, систематизований опис книг та 
інших видань. 2. Список літерату¬ 
ри (книжок і статей) на яку-небудь 
тему або з якої-небудь галузі знань. 
3. Наука про способи систематизо¬ 
ваного опису і складання списків 
книг та інших видань. // □ бібліо¬ 
граф, бібліографічний. 
БІБЛІОТЕКА, и, ж. 1. Культ¬ 

освітня установа, де зберігають¬ 
ся і видаються читачам книжки, 
журнали і т. ін., а також здійсню¬ 
ються популяризація і пропаган¬ 
да літературних творів. • кни¬ 
гозбірня. □ бібліотечний, 
бібліотекар, бібліотекарка, 
бібліотекарський. 2. Певна кіль¬ 
кість книжок, спеціально підібра¬ 
них для читання, наукової робо¬ 
ти, колекціонування і т. ін. 
□ бібліотечка. 3. Прим іщення, 
кімната для зберігання книжок. 
• книгосховище. 4. Назва спорід¬ 
нених за тематикою серійних ви¬ 
дань або книжок чи журналів, 
призначених для певної категорії 
читачів. □ бібліотечка. 
БІБЛІЯ, ї, ж. Збірник різних за 

характером та часом написання 
творів, які християнство та іудаїзм 
(частково) визнають священними. 
• [Святе] Письмо, [Святе] Писан¬ 
ня. □ біблійний, біблійський, біб¬ 
лейський. 
БІВУАК, БІВАК, у, ч. Зупинка 

військ для відпочинку або ночівлі 
в польових умовах; місце відпочин¬ 
ку або ночівлі туристів та інших 
груп людей у польових умовах. 
□ бівуачний, бівачний. 
БІГ, у, ч. 1. Дія за 1 — 10 знач, 

бігти і 1, 6, 8 знач, бігати. На 
бігу — дуже швидко, поспішно. 2. 
спорт. Вид спорту, що полягає 
У швидкому пересуванні доріжкою 
стадіону або в природних умовах 
певною місцевістю і становить го¬ 
ловну складову частину легкої ат¬ 

летики. • бігання. □ бігати, бігти, 
біговйй, бігання, бігун, бігунка. 
БГГАТИ, аю, аєш, недок. 1. Швид¬ 

ко пересуватися на ногах у різних 
напрямках; мати звичку пересуван¬ 
ня бігом. • гасати. □ бігти, біг, 
бігання, біганйна, біготня, бігкйй, 
бігун, бігунка, бігунець, бігучий, 
присл. бігом, бігцем, бігма. -Ф- Без 
штанів (штанців) під стіл бігати — 
бути зовсім малим, у дитячому віці. 
2. переи. Поспішно ходити; рухати¬ 
ся, маючи який-небудь клопіт, яку- 
небудь роботу. • метушитися, мота¬ 
тися. □ бігання, біганйна, біготня. 
3. перен. Часто бувати у кого-не- 
будь, десь. • відвідувати, навіду¬ 
вати. 4. Невідступно, скрізь ходити 
за ким-небудь. -Ф* Бігати хвостом за 
ким — набридливо, невідступно 
слідувати за ким-небудь. 5. розм. 
Маючи почуття симпатії або кохан¬ 
ня до кого-небудь, виявляти знаки 
уваги. • залицятися, впадати, упа¬ 
дати, вйтися, увиватися, стріляти. 
6. перен. Швидко рухатися (про за¬ 
соби пересування). □ бігти, біг, 
бігкйй. 7. розм. Швидко міняти на¬ 
прям руху, перебігати з одного пред¬ 
мета на інший (про очі, руки і т. ін.). 
-Ф- Бігати очйма: а) перебуваючи 
в стані збудження, поглядати на 
кого-, що-небудь, переводити погляд 
з одного предмета на інший; 
б) швидко, поверхово читати що-не¬ 
будь. 8. спорт. Змагатися, тренува¬ 
тися в бігу (у 2 знач.). □ див. біг 
у 2 знач. 9. Бути в періоді злучки 
(про тварин). 
БГГТИ, біжу, біжйш, мин. ч. біг, 

бігла, бігло, наказ, сп. біжй, біжімо, 
біжіть, недок. 1. Швидко пересува¬ 
тися на ногах. • летіти, мчати, не- 
стйся, мчатися. □ біг, бігати, бігкйй, 
біговйй, бігун, бігунка, бігунець, 
бігучий, присл. бігбм, бігцем, бігма. 
•Ф* Бігти за двома зайцйми — на¬ 
магатися одночасно здобути успіх 
у двох різних справах. 2. розм. По- 
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спішно йти кудись, до кого-, чого- 
небудь. • поспішати, квапитися, 
поспішатися. □ біг. 3. Швидко ру¬ 
хатися, намагаючись врятуватися 
від переслідування, уникнути небез¬ 
пеки тощо. • тікати, утікати, 
втікати, дрйпати, дерти. □ біг, біга¬ 
ти, біглий. 4. перен. Швидко руха¬ 
тися в якому-небудь напрямку (про 
засоби пересування). □ біг, бігати, 
бігкйй. 5. Швидко нестися в повітрі 
(про хмари, дим і т. ін.). □ біг. 6. 
перен. Простягатися в далечінь дов¬ 
гою смугою, довгим рядом. □ біг. 7. 
перен. Переміщати свої води в пев¬ 
ному напрямі (про річку, струмок 
тощо). # тектй, пливтй, плистй, котй- 
ти, плйнути. □ біг, бігучий, біжу- 
чий. 8. перен. Швидко падати (про 
що-небудь сипке або дрібне). 
• сйпатися, насипатися. 9. перен. 
Швидко текти струменем, вузень¬ 
кою цівкою (про будь-яку рідину). 
• лйтися, ітй, цебеніти, цибеніти, 
струменіти, струміти, точйтися, дзю- 
рйти, цюрйти. □ біг. 10. перен. 
Швидко минати (про час, події). 
• пробігати, перебігати, збігати, 
мчати, мчатися, летіти, пролітати. 
□ біг, бігучий. 11. перен. Шумуючи 
під час кипіння, виливатися, лити¬ 
ся через вінця (краї) посуду. • ви¬ 
бігати, збігати. □ вибігати, збігати. 
БІГУНОК1, нка, у., техн. Деталь 

механізму, в якому розподіляється 
струм високої напруги. 
БІГУНбК2, нка, у., розм. Доку¬ 

мент, на якому засвідчується, що за 
особою, яка залишає роботу, немає 
заборгованості (у бібліотеці і т. ін.). 
• обхіднйй листок. 
БІДА', й, ж. 1. Нещаслива при¬ 

года, подія, що завдає кому-небудь 
страждання. • нещйстя, гбре, лйхо. 
□ бідйк, бідаха, бідага. 2. Подія, 
випадок, обставина і т. ін., які для 
когось є важкими, неприємними. 
• неприємність, прйкрощі, прйк- 
рість. 3. у знач, присуди, сл. Пога¬ 

но кому-небудь, нещастя з кимсь. 
// Біда та й гбді! — зовсім пога¬ 
но; Не бідй — нічого, не погано. 
БІДА2, й, ж. Двоколісний одно¬ 

кінний візок на одну або дві особи. 
□ бідка. 
БІДЕ. невідм., с. Санітарно- 

гігієнічний пристрій для миття ниж¬ 
ньої частини тіла (промежини, 
сідниць і т. ін.). 
БГДКАТИСЯ , аюся, аєшся, не- 

док. 1. Висловлювати невдоволення 
чим-небудь (неприємностями, бо¬ 
лем, чиєюсь поведінкою і т. ін.). 
# скаржитися, нарікати, жалітися, 
плакатися. □ бідкання. 2. Бути 
стурбованим чим-небудь. • турбу¬ 
ватися, непокбїтися, хвилюватися. 3. 
Бути сумним, невеселим з яких-не- 
будь причин. # засмучуватися, жу- 
рйтися, сумувати. 4. Виявляти ува¬ 
гу, турботу про потребу кого-, 
чого-небудь. • піклуватися, дбати, 
опікуватися, клопотатися, турбува¬ 
тися. 4. рідко. Жити в бідності. 
• бідувати. 
БГДНИЙ, а, е. 1. Який живе в не- 

статках; у знач. ім. бГдний, ного, 
ч. Убога людина. • уббгий, вббгий, 
злиденний, нужденний, голий. 
□ бідак, бідар, бідарка, бідарство, 
бідарський, бідацтво, бідацький, 
бідачка, бідненький, бідність, 
бідніти, біднішати, біднбта, бідняк, 
біднячка, бідбта, бідувати, бідува¬ 
ння, присл. бідно. 2. Який відзна¬ 
чається бідністю, властивий бідня¬ 
кам. • уббгий, вббгий, злиденний, 
мізерний, нужденний, жалюгідний, 
жебрацький. □ бідність, бідняк, 
біднуватий. 3. перен. Обмежений 
у якому-небудь відношенні. • убб¬ 
гий, вббгий, мізерний, скупйй. Бідна 
фантазія. Бідна мова. □ бідність, 
біднуватий. 4. Який не має в житті 
щастя, викликає співчуття. • не¬ 
щасний, безталанний, бідолашний, 
сердешний, нещаслйвий, злощасний. 
□ біда, бідненький, біднесенький, 
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бідолаха, бідолага, бідолашка, бідо¬ 
лашечка, бідолашний, бідувати, 
бідування. 
БІДОН, а, ч. Бляшана або з алю¬ 

мінію посудина циліндричної форми 
зі звуженим отвором, який щільно 
закривається. □ бідбнчик. 
БІЖЕНЦІ , ів, мн. (одн. біженець, 

нця, ч.у біженка, и, ж.). Люди, що 
залишили місце свого проживання 
під час війни або стихійного лиха. 
□ біженський, біженство. 
БІЖУТЕРІЯ, ї, ж. Жіночі при¬ 

краси з підробних каменів, скла, 
металу. 
БІЗНЕС, у, ч. Економічна, ко¬ 

мерційна, біржова або підприєм¬ 
ницька діяльність, спрямована на 
отримання прибутку. □ бізнесмен, 
бізнесовий. 
БІЗбН, а, ч. Великий північно¬ 

американський бик, подібний до 
європейського зубра. □ бізоновий, 
бізоненя. 
БІЙ, бою, ч. 1. Дія за дієсло¬ 

вом бйтися у 1 знач.; взаємне 
завдання ударів. • бійка, сутич¬ 
ка, побоїще. □ бійка, поббїще. 
2. Бойові дії ворожих військ 
або військових з’єднань і т. ін. 
• сутичка, зіткнення. □ бойо- 
вйй, бойовйк. 3. перен. Діяльність, 
спрямована на створення, до¬ 
сягнення чого-небудь. • бо¬ 
ротьба, битва. 3 ббєм — дола¬ 
ти великі труднощі для досягнення 
чогось. 4. розм. Завдання ударів; 
покарання. • побої, биттй, про¬ 
чухан, прочуханка, бійка. □ бій¬ 
ка, поббї. 5. Дія за 5, 6, 17 знач, 
бйти і звуки, утворювані цією 
дією. □ бйти, биття. 6. збірн. Би¬ 
тий посуд, скло і т. ін. 7. рідко. 
Спортивне змагання з боротьби, 
боксум і т. ін. 
БІЙНЙЦЯ, і, ж. Отвір для 

стрільби у стіні оборонної споруди, 
бронепоїзді і т. ін. • амбразура. 
□ бій. 

БІЙНЯ, і, ж. Масове знищення 
людей, тварин. • різня, різанйна, 
бойня. □ бій. 
БІК, боку, ч. 1. Права або ліва 

частина тулуба від плеча до стег¬ 
на. □ бічнйй, боковйй, присл. 66- 
ком. 2. Одна з поверхонь якого-не- 
будь предмета. • сторона. □ бічнйй, 
боковйй, бокастий, бокатий, присл. 
боком. Зворотний (інший, 
другий і т. ін.) бік медйлі — про¬ 
тилежна сторона чого-небудь (пе¬ 
реважно негативна); Одйн бік 
медалі — яка-небудь частина або 
половина чого-небудь. 3. Місце, 
місцевість, що знаходиться збоку 
чого-небудь. □ бічнйй, боковйй. 
4. Простір або місцевість, куди 
спрямована певна дія, рух або де 
перебуває хто-небудь, міститься що- 
небудь. • напрям, напрямок, сто¬ 
рона. -Ф* Під боком — дуже близь¬ 
ко, поруч; На всі чотйри боки — 
уживається, коли проганяють або 
відпускають кого-небудь; куди хоч. 
5. перен. Одна зі сторін явища, по¬ 
няття. • сторона. 6. перен. Певний 
кут зору на щось, певне розуміння. 
• погляд. 7. перен. Певний шлях 
діяльності кого-небудь, розвитку 
якого-небудь явища, дії і т. ін. 
• напрям, напрямок, спрямування. 
8. Лінія спорідненості. Дядько 
з батькового боку. 9. мат. Кожна 
з площин геометричної фігури. 
БІКВАДРАТ, а, ч. Четвертий 

степінь якого-небудь числа. □ бі¬ 
квадратний. 
БІКІНІ, невідм.у с. Жіночий ку¬ 

пальний костюм, що складається 
з відкритого бюстгальтера і ма¬ 
леньких трусиків. 
білет, а, у., розм. 1. Те саме, 

що квитбк. □ білетер, білетерка, 
білетний. 2. Документ, який свідчить 
про ставлення людини до тих чи 
інших обов’язків, про належність 
до певного громадянського стану, 
організації і т. ін. Л Білий білбт — 
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свідоцтво про звільнення від 
військової служби; Вбвчий бі- 
лбт заст. — документ із помітками 
поліції про неблагонадійність його 
власника; Жбвтий білбт заст. — 
особовий документ повій і злодіїв. 
3. Картка з питаннями для тих, хто 
складає іспити або заліки. 4. фін. 
Різновид грошей. Д Банківський 
білбт — різновид грошей, випуще¬ 
них центральними банками для кре¬ 
дитування економіки держави 
відповідно до приросту офіційних 
золото-валютних резервів; банкно¬ 
та; Білет державної скарбнйці — 
паперові гроші, які випускаються 
державною скарбницею і не об¬ 
мінюються на золото та срібло, 
а також короткострокові зобов’я¬ 
зання державної скарбниці, що пе¬ 
ребувають в обігу; Білбт кредйт- 
ний — знаки вартості, що їх 
випускають центральні банки; ви¬ 
конують роль кредитних грошей. 
БІЛЙЗНА1, и, ж., збірн. Вироби 

з тканин для одягання на тіло або 
побутових потреб (на постіль і т. ін.). 
• шмаття. □ білйзняний. 
БІЛЙЗНА2, и, ж. Хижа прісно¬ 

водна промислова риба. 
БІЛИЙ, а, е. 1. Який має колір 

крейди, молока, снігу. • білосніж¬ 
ний, сніжно-білий, молбчний, крей¬ 
дяний. □ білизна, білило, білість, 
білильня, білок, білйльний, 
біластий, білястий, білуватий, 
білісінький, білйти, білитися, біліти, 
біління, білення, білітися, біліша¬ 
ти, присл. біло. Біла ворбна — 
той, хто виділяється серед інших 
чимсь незвичайним, зовсім не 
схожий на інших; Біла плйма: а) не¬ 
пізнаний невивчений край, необжи- 
та місцевість і т. ін.; б) недослідже- 
не, маловивчене питання; Білий 
світ, нар.-поет:. а) ранок, світанок; 
б) лише знах. з прийм. «на». Вули¬ 
ця, повітря; в) життя; г) усе нав¬ 
колишнє; Чбрним по білому, зі 

словами «написано», «записано» 
/ т. ін. — цілком виразно, зрозумі¬ 
ло. 2. Який не має кольору, забарв¬ 
лення. • безбарвний, безкблірний, 
безкольоровий рідше, незабарвле- 
ний, небарвистий. 3. Позбавлений 
природної свіжості, рум’янцю (про 
колір обличчя, шкіри людини). 
• блідий, безкрбвний, сірий. 4. Який 
втратив свій колір, став сріблястим, 
білуватим (про волосся). • сйвий, 
срібний. 5. Який має світлий колір 
шкіри як расову ознаку; у знач. ім. 
білі, лих, ми. Про людей, що нале¬ 
жать до такої раси. 6. На (у) якому 
є багато білих плям, вибілених пред¬ 
метів і т. ін. Біле село. 7. перен., 
іст. Ворожий радянській владі, 
спрямований на реставрацію доре¬ 
волюційного державного устрою 
(у період Громадянської війни 
1918—1920 рр. та після неї); узнай, 
ім., перев. ми. білі, их. • білогвар¬ 
дійський, білоемігрантський; біло¬ 
гвардієць, білоемігрант, біляк, 
білогвардійщина збірн. 8. у знач. ім. 
білі, лих, мн. Фігури в шахах або 
шашках світлого кольору на проти¬ 
вагу до чорних. 9. Уживається як 
складова частина ботанічних, 
зоологічних, технічних, хімічних та 
інших назв, термінів. Д Біла м&- 
гія — чаклунство з допомогою не¬ 
бесних сил; Біле вино — нату¬ 
ральне світле виноградне вино; 
Біле вугілля — вода як джерело 
енергії; Біле залізо— оцинкова¬ 
не залізо; Біле зблото — бавов¬ 
на; Біле м’йсо — м’ясо, придатне 
для дієтичного харчування(куря¬ 
тина, телятина і т. ін.); Білий гриб 
— один із кращих їстівних грибів, 
боровик; Білий вірш — вірш без 
рим; Білий ліс — березовий ліс; 
Білий хліб — пшеничний хліб 
(з вищих сортів борошна); Білі 
ночі — літні ночі на півночі, коли 
вечірній присмерк зливається зі 
світанком. 
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БІЛЙЛО, а, с. 1. Біла мінераль¬ 
на фарба, яка не розчиняється 

•у воді. □ білий, білйльний. 2. розм. 
Картина, написана білилом. 3. 
тільки мн. білила, йл. Біла речови¬ 
на, що застосовується як косметич¬ 
ний засіб для фарбування обличчя. 
□ білий. 
БІЛЙТИ, білю, білиш, недок. 1. 

Робити білим, покриваючи розчи¬ 
ном крейди, вапна і т. ін. • вибілю¬ 
вати, оббілювати. □ білий, вибілю¬ 
вати, оббілювати, білйтися, біління, 
білення. 2. Доводити до білого ко¬ 
льору у воді й на сонці (полотно 
і т. ін.). # вибілювати, відбілюва- 
ти. □ білий, білйтися, біління, бі¬ 
лення, вибілювати, відбілювати. 
БІЛІНГВІЗМ, у, ч. Володіння 

і поперемінне користування тією 
самою особою чи колективом дво¬ 
ма різними мовами або різними 
діалектами тієї самої мови. • дво¬ 
мовність. □ білінгв, білінгвістйчний. 
БІЛІТИ, ію, ієш, недок. 1. Ста¬ 

вати, робитися білим, світлим. 
• білішати. □ білий, білішати. 2. 
Втрачати рум’янець і взагалі при¬ 
родну свіжість під впливом сильних 
почуттів, хвороби і т. ін. (про облич¬ 
чя). # бліднути, полотніти. □ білий. 
3. Вирізнятися білим кольором; вид- 
нітися (про щось біле). • білітися. 
□ білий, білітися. 4. Цвісти білим, 
світлим цвітом. □ білий. 
БІЛКА, и, ж. 1. Невеличкий лісо¬ 

вий гризун, що живе на деревах. 
• вйвірка, білйця діал. 2. Хутро 
цього гризуна. // □ білячий, білченя, 
білочка. 
БІЛ КЙ, ів, мн.(одн. білбк, білка, 

4. ). Білі опуклі оболонки очей. 
□ білий. 
БІЛЛЬ, я, ч. Законопроект, що 

вноситься на розгляд законодавчих 
органів, а також назва деяких кон¬ 
ституційних актів (у Великобри¬ 
танії, США та деяких інших краї¬ 
нах). 

БІЛОГВАРДГЄЦЬ, йця, у., іст. 
Той, хто воював проти радянської 
влади в лавах білої гвардії. • біляк, 
перев. мн. білі. □ білогвардійський, 
білогвардійщина. 
БІЛОДЕРЄВЕЦЬ, вця, ч. Май¬ 

стер неполірованих столярних ви¬ 
робів. 
БІЛОЕМІГРАНТ, а, у., іст. Лю¬ 

дина, яка в перші роки радянської 
влади емігрувала за кордон. □ біло¬ 
емігрантський. 
БІЛОЗГР1, збру, ч. Багаторічна 

трав’яниста рослина з білими по¬ 
одинокими квітами з п’яти пелюс¬ 
ток, що росте на вологих луках і бо¬ 
лотах. 
БІЛОЗГР2, збра, у., нар.-поет. 

Уживається як постійний епітет 
назв яснооких людей, тварин, 
птахів, а також місяця. □ білозб- 
рий. 
БІЛОК1, лка, у. 1. Густа на¬ 

півпрозора маса пташиного яйця, 
в якій міститься жовток. □ білий, 
білбчок. 2. біол., хім. Складна 
хімічна сполука, органічна речови¬ 
на, яка є основною складовою час¬ 
тиною клітин організмів. □ білковй- 
на, білковість, білкбвий. 
БІЛОК2, див. білкй. 
БІЛОКРІВЦІ, і в, мн.(одн. білок¬ 

рівець, ВЦЯ, У.), біол. Білі кров’яні 
тільця. • лейкоцйти. □ білокрів’я. 
БІЛОРУСИ, ів, мн.(одн. білорус, 

а, у., білоруска, и, ж.). Один із трьох 
східнослов’янських народів, що ста¬ 
новить основне населення Білорусії. 
□ білоруський. 
БІЛОРУЧКА, и, род. мн. ЧОК, У. і 

ж.; узверт. білоручко. Той, хто цу¬ 
рається важкої чи брудної роботи, 
а також не призвичаєний до важ¬ 
кої праці взагалі. • пан, панйч, 
пбні, панна, панянка, чистоплібй. 
БІЛУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

рідко. Білити крейдою, вапном 
і т. ін. 2. спец. Знімати шкуру із за¬ 
битих тварин. • обдирбти, здирати, 
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облуплювати, оббілбвувати, лупйти, 
злуплювати. □ білування, білуваль¬ 
ник, оббілбвувати. 
БІЛУГА, и, ж. Велика морська 

риба з родини осетрових, цінна м’я¬ 
сом та ікрою. □ білуговий, білужа¬ 
чий, білужина. 
БІЛУХА, и, ж. Ссавець з родини 

дельфінових, поширений в арктич¬ 
них і прилеглих до них водах. 
БІЛЬ1, бблю, у. 1. Відчуття фізич¬ 

ного страждання. □ болючий, больо- 
вйй, бблісний, безбблісний, болю¬ 
чість, болячка, боліти1, присл. 
болюче, боляче. 2. Відчуття при¬ 
крості, образи, смутку. □ болючий, 
бблісний, боліти1, присл. болюче, 
боляче. 
БІЛЬ2, і, ж. Біла іржа — хворо¬ 

ба хрестоцвітих, що спричиняється 
до появи блискучих плям на лист¬ 
ках, стеблах, квітках і плодах рос¬ 
лини. 
БІЛЬЙОН , а, у., числ. кільк. і їм. 

1. Число, що дорівнює тисячі 
мільйонів (мільярду) в українській, 
французькій, американській та де¬ 
яких інших системах рахунку; 
кількість із 1 000 000 000 одиниць. 
2. Число, що дорівнює мільйону 
мільйонів (тисячі мільярдів) 
у німецькій та англійських сис¬ 
темах рахунку; кількість із 
1 000 000 000 000 одиниць. // □ біль- 
йбнний. 
БІЛЬМО, а, с. 1. Білувата пляма 

на роговій оболонці ока, яка спри¬ 
чиняє до сліпоти. • лейкбма, полу¬ 
да, скалка. □ більмастий, 
більмовйй. *❖* [Як (мов, ніби 
і т. ін.)] |те] більмо на (в) оці: 
а) зайвий, непотрібний; б)такий, що 
дратує, заважає; в) перепона, пе¬ 
решкода. 2. ми., зневажл. більма, 
більм. Очі. • банькй, сліпи, сліпакй, 
сліпні, вйрла. 
БГЛЬШАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Ставати більшим за кількістю, роз¬ 
мірами, обсягом і т. ін. • збільшу¬ 

ватися, зростати, ростй, виростати. 
□ більшання, збільшуватися, 
більше, більш, більший, більшень¬ 
кий. 2. Ставати сильнішим, інтен- 
сивнішим у своєму вияві. • посйлю- 
ватися, дужчати, сильнішати, ростй, 
зростати. □ більшання. З» Збільшу¬ 
ватися внаслідок життєвого проце¬ 
су, ставати більшим на зріст, дов¬ 
шим, вищим (про людину, тварину, 
рослину). • ростй, виростати, 
підійматися, витягатися, витягува¬ 
тися. □ більшання. 
БІЛЬШЕ, рідше БІЛЬШ, присл. 

1. В. ст. до багато у 2 знач. • дужче, 
сильніше, гірше, гірш. 2. Уживаєть¬ 
ся у заперечних конструкціях зі зна¬ 
ченням закінчення, припинення 
певної дії, відсутності або немож¬ 
ливості її в майбутньому. • ужб, 
вже, далі, віднйні, довше, надалі. 
3. Уживається у складі конструкцій 
зі значенням порівняння, зіставлен¬ 
ня, протиставлення і т. ін. • швйд- 
ше, скоріше, скоріш. 4. у знач, 
прийм., з род. або із спол. «ніж», 
«як» / знах. Указує на перевищен¬ 
ня кількості і розміру. # над, понад. 
□ більший, більшенький, біль¬ 
шість. Більше нікуди — ужи¬ 
вається для вираження крайньої 
межі в чому-небудь. 5. У більшій 
частині. # переважно, головнйм 
чйном, здебільшого. □ здебільшо¬ 
го. 6. тільки більш. Уживається 
у складених формах вищ. ст. 
прикм. і присл. 
БІЛЬШИЙ, а, е. В. ст. до велй- 

кий (при порівнянні — з прийм.). 
БІЛЬШОВИЗМ, у, у., іст. Ідейні, 

теоретичні, стратегічні й тактичні 
основи революційного пролетар¬ 
ського руху та революційного пере¬ 
творення капіталістичного суспіль¬ 
ства в комуністичне. □ більшовйк, 
більшовйчка, більшовйцький, біль¬ 
шовизація. 
БІЛЬЯРД, а, у. 1. Гра кулями на 

спеціально обладнаному столі. 2. 
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Стіл з бортами, лузами і киями для 
цієї гри. □ більярдний, більярдовий. 
БІЛЯ, прийм., зрод. 1. Указує на 

місце перебування або розташу¬ 
вання кого-, чого-небудь поблизу 
когось або чогось. • побіля, край, 
коло, блйзько, поблизу, недалеко, не¬ 
подалік, неподалеку. 2. Уживаєть¬ 
ся з дієсловами «працювати», «кло¬ 
потати», «поратися» і т. ін. та 
відповідними дієслівними іменни¬ 
ками для позначення того, що дія 
спрямована на певних осіб і пред¬ 
мети. • кбло, над; кбло, за (зі сло¬ 
вами «ходити», «доглядати»). 3. 
рідко. Указує на приблизну кіль¬ 
кість, міру, час. • блйзько, кбло, 
щось із. 
БІЛЯВКА, и, ж/, узверт. білявко, 

розм. Світловолоса чи білолиця 
жінка, дівчина. • блондйнка, 
білянка. □ білявий, білявенький, 
білявочка, білянка. 
БІЛЯК, а, ч. 1. Заєць, що має біле 

хутро. 2. розм., рідко. Тварина білої 
масті, птах з білим оперенням. 3. 
бот. Гриб з темно-коричневою тов¬ 
стою шляпкою і білою товстою 
ніжкою. • боровйк, білий гриб. 4. 
іст. Той, хто воював у лавах білої 
гвардії. • білогвардієць, перев. мн. 
білі. 
БІНАРНИЙ, а, е. Який скла¬ 

дається з двох частин, елементів. 
• подвійний, двоїстий, двійчастий, 
двійнйй. 
БІНОКЛЬ, я, ч. Оптичний при¬ 

лад з двох паралельних, з’єднаних 
між собою зорових трубок для роз¬ 
глядання віддалених предметів. 
БІО... Перша частина складних 

слів — наукових термінів, що відпо¬ 
відає слову біологічний (напр.: 
біомедицйна, біофільтр) або вказує 
на стосовність до життя, життєвих 
процесів (напр.: біосфера, біосфер- 
ний). 
БІОГРАФІЯ, ї, ж. Опис чийого- 

небудь життя і діяльності; життє¬ 

вий шлях кого-небудь. • життєпис. 
□ біограф, біографічний. 
БІОЛОГІЯ, ї, ж. 1. Наука про 

закономірності життя і розвитку 
організмів. 2. Сукупність природ¬ 
них особливостей життя і розвитку 
рослинних або тваринних орга¬ 
нізмів. // □ біолог, біологічний, 
присл. біологічно. 
БІОПОЛЕ, я, с. Енергетичне 

поле, яке створюється живим орга¬ 
нізмом. • аура. 
БІОПСГЯ, ї, ж., мед. Відтинання 

шматочка ураженої тканини для 
мікроскопічного дослідження з ме¬ 
тою встановлення діагнозу. 
БІОЦЙД, у, ч. Знищення усіх 

форм життя. 
БІР, бору, ч. Сосновий або інший 

шпильковий ліс; мішаний ліс із пе¬ 
реважанням сосни. □ боровйй. 
БҐРЖА, і, ж. 1. Постійно діючий 

та організаційно оформлений ринок 
цінних паперів, золота, валюти, не¬ 
рухомості, товарів, а також робо¬ 
чої сили. Д Валютна біржа — ри¬ 
нок, який регулярно функціонує і на 
якому реалізуються угоди щодо 
купівлі-продажу іноземних валют, 
а також формуються курси цих ва¬ 
лют за фактичним співвідношенням 
попиту та пропозицій; Фбндова 
біржа — ринок, який регулярно 
функціонує і на якому здійснюєть¬ 
ся торгівля цінними паперами; 
Ф’ючерсна біржа — ринок, який 
регулярно функціонує і торгівля на 
якому здійснюється контрактами на 
поставку товарів у майбутньому. 2. 
Організація, що обслуговує процес 
укладання угод між господарчими 
суб’єктами про купівлю-продаж або 
регулює розподіл робочої сили. 
Д Біржа праці — установа, яка 
збирає і надає інформацію про на¬ 
явність вакансій, сприяє підготовці 
кадрів, створенню робочих місць, 
забезпеченню ефективної зайнятості 
працездатного населення і т. ін. 3. 
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Приміщення, де здійснюються 
біржові операції. // □ біржовйй, 
біржовйк. 
БІРЮЗА, й, ж. Непрозорий 

дорогий камінь голубого або го¬ 
лубувато-зеленого кольору, вико¬ 
ристовується для прикрас. □ бірю- 
збвий. 
БІС1, а, у. 1. Уявна надприродна 

істота, що втілює зло і звичайно 
зображується у вигляді людини 
з козячими ногами, хвостом і ріжка¬ 
ми. • чорт, гаспид, аспид, дїдько, 
лукавий, нечйстий, злий дух, нечйста 
сйла. □ бісенй, бісик, бісйця, бісів, 
бісівський, бісовий, бісячий. Біс 
вселйвся в кого— хтось перебуває 
у стані збудження, запалу і т. ін.; 
Біс злиз&в кого — хтось безслідно 
пропав, кудись подівся; Біс із 
ним — уживається для вираження 
примирення з чим-небудь, байду¬ 
жості до когось, чогось; До біса: 
а) чого і без додатка. Багато, безліч 
чого-небудь; б) дуже, надзвичайно; 
в) уживається для вираження ка¬ 
тегоричного небажання мати спра¬ 
ву з ким-, чим-небудь, терпіти ко¬ 
гось, щось; г) уживається, коли 
проганяють або відпускають кого- 
небудь з обуренням; ґ) куди завгод¬ 
но; Ні к бісу: а) дуже поганий; 
б) зовсім, абсолютно. 2. Уживаєть¬ 
ся як лайка. • чорт, чортяка, гаспид, 
аспид, гаспидяка, дідько. 
БІС2, виг. Уживається як прохан¬ 

ня глядачів повторити виступ. 
□ бісйрувати. На біс, зі слова¬ 
ми «викликати», «співати» і т. ін. 
Повторно. 
БІСЕКСУАЛЬНІСТЬ, ності, ж. 

Статевий потяг до сексуальних кон¬ 
тактів із представниками обох ста¬ 
тей. □ бісексуал, бісексуальний. 
БІСЕКТРЙСА, и, ж. Пряма 

лінія, що проходить через вершину 
кута і поділяє його навпіл. 
БІСЕР, у, у., збірн. Дрібне різно¬ 

кольорове скляне намисто, що за¬ 

стосовується у вишиванні. □ бісерй- 
на, бісерйнка, бісерний. 
БІСЙТИ, бішу, бісиш, недок., 

розм. Дуже сердити, гнівити кого- 
небудь. 
БІСЙТИСЯ, бішуся, бісишся, 

недок. Бути в стані роздратування, 
дуже сердитися. Бісйтися з жй- 
ру — вередувати, живучи дуже 
добре, без труднощів. 
БІСКВГТ, а, у. 1. Легкі здібні 

тістечка, печиво. 2. Двічі випале¬ 
ний фарфор або фаянс без поливи. 
// □ бісквітний. 
БІСТРО, невідм., с. Невеликий 

ресторан з дуже швидким обслуго¬ 
вуванням. 
БІТ, а, у. Мінімальна одиниця 

виміру кількості інформації та об’є¬ 
му пам’яті комп’ютера (дорівнює 
одній комірці або одному двійково¬ 
му знаку типу «так-ні»). 
БГТЛИ, ів, мн.у БЇТЛЗИ, ів, мн.у 

жарг. 1. Учасники популярного ан¬ 
глійського квартету «Бітлз», що 
виник у 60-х рр. XX ст. 2. Про учас¬ 
ників вокально-інструментальних 
ансамблів, що наслідують бітлів, 
або молодих людей, що наслідують 
їхні манери. 
БІТЛОМАНІЯ, ї, ж. Масове за¬ 

хоплення музикою бітлів (у 1 знач.), 
прагнення наслідувати їм. □ біт- 
ломан. 
БІФШТЕКС, а, у. Шматок відби¬ 

тої смаженої яловичини — кулінар¬ 
ний виріб з м’яса. 
БІЦЕПС, а, У., анат. М’яз руки 

між ліктем і плечем. 
БЛАГАТИ, аю, аєш, недок. На¬ 

стійно і пристрасно або ласкаво 
просити. □ благання, благальний, 
благаючий1/7/?//су. благально. 
БЛАГЙИ, а, е. 1. розм. Який по¬ 

збавлений міцності (переважно від 
довгого вжитку) і якого легко можна 
зруйнувати, порвати, зламати, роз¬ 
бити і т. ін. • неміцнйй. □ благень¬ 
кий, присл. благенько. 2. заст. Спов- 
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нений доброти, чуйності. • добрий, 
добросердий,добросердний. 
БЛАГО, а, с. 1. Усе позитивне 

в житті людини. • добро. 2. тільки 
ми. блага, благ. Те, що сприяє за¬ 
доволенню якихось людських по¬ 
треб, дає матеріальне благополуч¬ 
чя, робить приємність. Матеріальні 
блага. Всіх (усіх) благ — уста¬ 
лена форма прощання з добрими 
побажаннями. 3. невідм., у знач, 
присуди сл., заст. Добре. 
БЛАГОВІСНИЙ, а, е. Який несе 

добрі вісті, віщує добро, благо. 
• радісний. □ благовісник, благо¬ 
вісниця, благовістйтель заст. 
БЛАГОВІСТИТИ, віщу, вістйш, 

недок. 1. Дзвонити, оповіщаючи про 
початок церковної відправи. 
□ благовіст. 2. перен., уроч. Виго¬ 
лошувати, зачитувати проповідь. 3. 
перен. Доводити до чийогось відо¬ 
ма щось. • повідомляти, сповіща¬ 
ти. 4. розм. Поширювати серед лю¬ 
дей, піддавати розголосові 
що-небудь. • розголошувати. 
БЛАГОВГіЦЕННЯ, я, с., пери. 

Сповіщення 7 квітня Діві Марії ар¬ 
хангелом Гавриїлом про народжен¬ 
ня Сина Божого Ісуса Христа. Одне 
з великих християнських свят. 
БЛАГОГОВІТИ, ію, ієш, недок., 

книжн. Відчувати найщирішу пова¬ 
гу, шану. • поважати, шанувати, 
схилятися. □ благоговіння, благого¬ 
війний, присл. благоговійно. 
БЛАГОДАТНИЙ, а, е. Який дає 

щастя, добро, радість і т. ін. • бла¬ 
гословенний заст., благосний заст. 
□ див. благодать. 
БЛАГОДАТЬ, і, ж. 1. У релігій¬ 

ному уявленні — щедроти, дари, 
ласка Божественних сил. 2. Матері¬ 
альна забезпеченість, відсутність 
нестатків. • достаток, добробут, 
заможність. 3. Стан цілковитого за¬ 
доволення життям, відчуття без¬ 
межної радості. • щастя, блажен¬ 
ство. 4. у знач, присуди, сл., розм. 

_БЛАГОРОДНИЙ 

Дуже гарно, спокійно. // □ благо¬ 
датний, присл. благодатно. 
БЛАГОДІЙНИЙ, а, е. 1. Який 

дає добрі наслідки, здатний прино¬ 
сити користь. • корйсний, добро¬ 
дійний, доброчйнний. 2. Призначе¬ 
ний для надавання матеріальної 
допомоги бідним, сиротам і т. ін. 
□ благодійник, благодійниця, бла¬ 
годійність, благодійництво, благо¬ 
діяння, присл. благодійно. 
БЛАГОДУШ Н И Й, а, е. Прихиль- 

ний до людей, сповнений доброти; 
який виражає доброту, лагідність. 
• дббрий, добросердий, добро¬ 
сердний, добродушний. □ бла¬ 
годушність, присл. благодушно. 
БЛАГОЗВУЧНИЙ, а, е. Який 

гарно, приємно звучить. • мило¬ 
звучний, мелодійний, музичний. 
□ благозвучність. 
БЛАГОПОЛУЧНИЙ, а, е. 1. 

Який супроводжується або завер¬ 
шується успіхом. • успішний, щас- 
лйвий, вдалий. 2. Який приносить 
або приніс щастя. • щасливий, 
радісний, гарний, щасний. // □ бла¬ 
гополучність, благополуччя, присл. 
благополучно. 
БЛАГОРОДНИЙ, а, е. 1. Який 

відзначається моральними якостя¬ 
ми, керується високими принципа¬ 
ми і т. ін. (про людину). • шляхет¬ 
ний. 2. Який відзначається високими 
моральними якостями, високими 
принципами і т. ін. (про вчинки, 
поведінку, переконання тощо). 
• лйцарський, шляхетний. 3. Спря¬ 
мований на здійснення величної 
мети, пройнятий високою ідеєю. 
• висбкий, велйкий, святйй, священ¬ 
ний. 4. Який виражає високі почут¬ 
тя, духовну красу (про вираз облич¬ 
чя, погляд тощо). • натхненний, 
одухотвбрений. // □ благорбдність, 
благородство, присл. благородно. 5. 
Який відзначається гармонією та 
досконалістю ліній, форм. • гарний. 
□ благорбдство. 6. заст. Який нале- 
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жить ло привілейованих людей, 
переважно у дворянському су¬ 
спільстві. • знатний, аристократйч- 
ний, родовйтий, дворянський, шля¬ 
хетний, шляхетський. 7. Уживається 
як складова частина термінів — 
складених назв у хімії, ботаніці, 
зоології тощо. Благородний метал. 
БЛАГОСЛОВЕННИЙ, а,е,заст., 

уроч. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до бла¬ 
гословляти у 1 знач. 2. Який при¬ 
носить щастя, добро, радість і т. ін. 
• благодатний. 3. Сповнений щас¬ 
тя, радості, задоволення (про жит¬ 
тя, юність, вік і т. ін.). • щаслйвий, 
радісний, безхмарний, золотйй, 
сбнячний. 4. Гідний слави. • про¬ 
славлений, славний. □ благослов¬ 
ляти, благословйти. 
БЛАГОСЛОВЛЯТИ, Яю, Яєш, 

недок., БЛАГОСЛОВЙТИ, вл6, 
вйш, ми. благословлять, док. 1. Хре¬ 
стити кого-небудь, проказуючи при 
цьому молитву, побажання. □ бла¬ 
гословення, благословлятися, благо¬ 
словенний. 2. Давати згоду на що- 
небудь. • дозволяти, давати з інфін. 
□ благословення, благословлятися. 
3. Уважати правильними, добрими 
які-небудь дії, вчинки, рішення 
і т. ін. • схвалювати, вітати. 4. 
уроч. Звеличувати, вихваляти кого-, 
що-небудь (на віддяку за щось). 
• славити, прославлЯти. □ благо¬ 
словенний. 5. розм., перев. зі сло¬ 
вом «Бог». Дати, подарувати. 
<ґ Боже (Гбсподи) благословй — 
уживається як побажання успіху 
перед початком якої-небудь спра¬ 
ви, а також перед їжею. На світ 
благословйло, безос. — розвидні¬ 
лось. 
БЛАГОТВОРНИЙ, а, е. Який 

робить добрий вплив. • корйсний, 
дббрий. □ благотвбрність, присл. 
благотвбрно. 
БЛАГОУСТРОЮВАТИ, юю, 

юєш, недок., БЛАГОУСТРОЇТИ, 
6ю, бїш, док. Добре впорядковува¬ 

ти, забезпечувати всіма вигодами 
(про житло, населений пункт і т. ін.). 
□ благоустрбюватися, благоустрій. 
БЛАГОЧЕСТЯ , я, с., книжн. 1. 

Додержання приписів релігії. 
• поббжність, наббжність. 2. Пра¬ 
вославна віра. • православ'я, 
схйзма. // □ благочестйвий, присл. 
благочестйво. 
БЛАЖЕННИЙ, а, е. 1. Пройня¬ 

тий щастям, радістю; який виражає 
щастя. • щаслйвий. □ блаженство, 
блаженствувати, присл. блаженно. 
2. У християнстві — юродивий, 
а також про деяких святих. 
БЛАЗЕНЬ, зня. ч.\ у зверт. 

блазню. 1. заст. Особа при дворі 
монарха або вельможного пана, що 
розважала господаря та його гос¬ 
тей різними витівками, жартами 
і т. ін. • блазнюк. □ блазенський, 
блазнівський. 2. Комедійний персо¬ 
наж у старовинних виставах. 
• паЯц, блазнюк. □ блазенський, 
блазнівський, блазнювати, блазню¬ 
вання. 3. перен., зневажл. Про 
людину, яка на потіху іншим удає 
з себе дурника. • блазнюк, ко¬ 
медіант, клбун, паЯц, фіґлЯр. □ бла¬ 
зенство, блазенський, блазнювати, 
блазнювання. 4. Розумово обме¬ 
жений чоловік; лайливе слово. 
• дурень, дурник, йблоп, бовван. 
БЛАКЙТНИЙ, а, е. Який має 

колір ясного неба, бірюзи. • го- 
лубйй, лазурбвий поет., неббсний, 
бірюзовий. □ блакйтненький, бла- 
кйтніти, блакйтнішати, блакйть, 
присл. блакйтно. 
БЛАНК, а, ч. Друкована стан¬ 

дартна форма якогось документа, 
що заповнюється конкретними да¬ 
ними. □ бланковий. 
БЛАТ, у, ч., фам. Знайомство, 

зв’язки і т. ін., що використовують¬ 
ся в особистих інтересах. По 
блйту — завдяки знайомству. 
БЛАТНЙЙ, а, е. Належний зло¬ 

діям. Блатний жаргон. 
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БЛЕЙЗЕР, БЛАЙЗЕР, а, ч. 
Приталений піджак спортивного 
крою. 
БЛЕКОТА, й, ж. 1. Отруйна рос- 

лина-бур’ян родини пасльонових. 
□ блекотний. -Ф* Як (мов, нГби 
іт іи.) блекотй об’ївся (наївся), 
зневажл. — хтось дивно, безглуздо 
поводить себе, незрозуміло гово¬ 
рить. 2. перен. Усе, що отруює, одур¬ 
манює розум. 
БЛЕФ, у, ч. 1. Уведення в оману 

з метою залякування чи похва¬ 
ляння. 2 Прийом у грі в покер. 
// □ блефувати. 
БЛЕШНЯ. блешні, ж. При¬ 

кріплена на кінці волосіні блиску¬ 
ча металева пластинка, що викори¬ 
стовується як принада для риби. 
БЛЙЖЧАТИ, аю, аєш, недок. 

Ставати ближчим. • наближатися. 
□ див. близькйй. 
БЛИЗНЮК, а, ч:, у зверг, близ¬ 

нюче. 1. Дитина, що народилася 
одночасно з іншою в однієї матері. 
□ близнючка, близнючок, близнйт- 
ко, близняточко, рідк. близня. 2. пе¬ 
рен., частіше ми. близнюкй, ів. Про 
дуже схожих між собою людей, тва¬ 
рин або схожі предмети. 
БЛИЗЬКЙИ, а, е. 1. Який 

міститься або відбувається на не¬ 
великій відстані від кого-, чого-не¬ 
будь. • безпосередній, недалекий. 

Не близькйй світ — дуже дале¬ 
ко. 2. Який має невелику відстань, 
протяжність (про дорогу і т. ін.). 
• короткий, недалекий. 3. Який не¬ 
забаром наблизиться, здійсниться 
(про майбутні дати, час, події і т. ін.) 
або який нещодавно відбувся. 
• недалекий. 4. Пов’язаний почут¬ 
тям симпатії, дружби, спільністю 
інтересів (про взаємини). • тіснйй. 
5. Пов’язаний почуттям симпатії, 
дружби тощо (про товариша, при¬ 
ятеля). • дббрий, хорбший, щйрий, 
сердечний. 6. Який перебуває у пря¬ 
мих родинних стосунках із ким-не- 

будь; у знач. ім. близькГ, йх, мн. 
• родичі, рідні. 7. Який глибоко хви¬ 
лює, безпосередньо стосується кого- 
небудь. 8. Дуже схожий, подібний 
до чого-небудь. // □ блйзькість, 
блйжній, блйжчати, близенький, 
близесенький, присл. блйзько, бли¬ 
зенько, близесенько. 
БЛЙМАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

тільки 3 ос. Світитися тьмяним не¬ 
рівним світом. 2. Світити уривчасто, 
з перервами. • блйскати, мигати. 
// □ блймнути, блймавка, блймання. 
3. перен. Раптом з’являтися і зникати. 
□ блймнути. 4. Кидати погляди. 
• поглядати. □ блймнути. 
БЛИСК, у, ч. 1. Яскраве світло, 

що випромінюється або відбиваєть¬ 
ся чим-небудь, яскравий спалах 
чого-небудь. • сяяння, вйблиск, 
блйскіт. □ блискавйця, блйскавка, 
блискавйчний, блйскати, блйскання, 
блйскіт, вйблиск, присл. блискавйч- 
но. 2. Відбиття світла від гладкої, 
начищеної, змащеної і подібної по¬ 
верхні. • глянець, лиск, вйблиск. 
□ вйблиск. 3. Велич, могутність, 
багатство і т. ін. у їх зовнішньому, 
часто лише показному вияві. • пиш¬ 
нота, лиск, глянець. 4. Про те, що 
задовольняє найвищою мірою, є чу¬ 
довим. • люкс, шик. 3 блйском — 
дуже добре, на високому рівні. 
БЛЙСКАВКА, и, ж. 1. Зигзаго¬ 

подібна електрична іскра в атмос¬ 
фері під час грози. • блискавйця, 
громовйця, грімнйця. □ див. блиск 
у 1 знач. 2. перен., розм. Невелика 
стінна газета, що виходить відразу 
після якої-небудь важливої події 
для висвітлення її. 3. перен. Теле¬ 
грама, що передається негайно. 4. 
Довга механічна застібка на одягу, 
а також на портфелі, сумці і т. ін. 
• замбк, змійка.^ 
БЛИСКУЧИЙ, а, е. 1. Який дає 

блиск, блищить. • сяючий, сййний, 
сяйлйвий. 2. Який має лиск, лисніє. 
• глянцевий. // □ блискучість. 
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присл. блискучо. 3. Який виділяеть- 
ся розкішшю, багатством і т. ін. 
• пишний, шикарний. □ блискучо. 
4. перен. Дуже розумний, дотепний. 
5. Досконалий формою і змістом. 
БЛИЩАТИ, щ^, щйш, не док. 1. 

Давати блиск, відбиваючи світло. 
• світитися, світйти, сйяти, проме¬ 
ніти, променйтися, зоріти поет. 2. 
Давати блиск (про гладку, начище¬ 
ну, змащену поверхню). • лисніти, 
лиснйтися, вилйскувати. 3. Вирізня¬ 
тися білизною, блиском (про зуби, 
тіло). • біліти, лисніти. 4. Світити¬ 
ся внутрішнім світлом під впливом 
сильного почуття (про очі, погляд). 
• горіти, палати, світйтися, світйти, 
сяяти, променіти, променйтися, зо¬ 
ріти поет., жевріти. 5. перен. Вра¬ 
жати зовнішнім блиском, пишністю. 
БЛІДЙЙ, а, е. 1. Позбавлений 

природної свіжості, рум’янцю (про 
колір обличчя, шкіри людини). 
• безкрбвний, білий, сірий. 2. Який 
слабо світиться, невиразний (про 
світло, вогонь тощо). • тьмяний, 
блйклий, мерхлий. 3. перен. Позбав¬ 
лений своєрідності й виразності 
(про думки або мову людини, про 
саму людину чи колектив, про 
мистецькі та наукові твори і т. ін.). 
• невиразний, безбарвний, сірий, 
неживйй. // □ блідість, бліденький, 
блідавий, блідуватий, блідуватість, 
бліднути, бліднішати, присл. блідо, 
блідувйто. 4. Уживається як скла¬ 
дова частина різних ботанічних та 
інших назв-термінів. Бліда поганка. 
БЛІНДАЖ, а, ч. Укриття, спо¬ 

руджене на бойових позиціях для 
захисту групи бійців від артилерій¬ 
ського та іншого вогню. □ блін¬ 
дажний. 
БЛІЦ, а, ч. 1. Коротка (звичайно 

десятихвилинна) шахова партія. 2. 
Фотоспалах. 
БЛОК1, а, V., техн. Простий ме¬ 

ханізм для підняття важких пред¬ 
метів, що має форму колеса з жо¬ 

лобом, через обід якого перекинуто 
канат, ланцюг і т. ін. □ блбковий. 
БЛОК2, а, ч. 1. техн. Окрема, не¬ 

залежна частина споруди, машини, 
пристрою і т. ін., що складається 
також з окремих елементів або де¬ 
талей. 2. техн. Сукупність машин, 
механізмів, приладів тощо, об’єдна¬ 
них за призначенням, розміщенням 
та ін. 3. Одне або декілька при¬ 
міщень, будівель якого-небудь єди¬ 
ного призначення у побутовому, 
виробничому і т. ін. комплексі. Хар¬ 
човий блок. // □ блбковий. 
БЛОК3, у, V., політ. Об’єднання 

держав, організацій, партій тощо 
для досягнення спільної мети. 
Д Блок вйборчий — угода двох чи 
кількох партій про спільне висунен¬ 
ня кандидата або списку кандидатів 
на виборах до представницьких 
органів; Блок політйчний — угода, 
союз, що їх укладають держави, 
партії чи окремі угруповання для 
досягнення спільної політичної мети. 
□ блокування, блокувальний, блоку¬ 
ватися. 
БЛОК4, у, ч. Пакунок сигарет, що 

містить звичайно 10 пачок. 
БЛОК5, у, ч. Серія однотипних 

теле- або радіопрограм, переданих 
одна за одною, або декілька статей, 
заміток на одну тему. 
БЛОКАДА, и, ж. 1. Становище, 

при якому територія, місто, армія 
і т. ін. перебуває в кільці військ во¬ 
рога. • отбчення, облбга. □ блокад¬ 
ний, блокадник, блокадниця. 2. пе¬ 
рен. Система заходів, спрямованих 
на політичну або економічну ізоля¬ 
цію країни для здійснення політич¬ 
ного чи економічного тиску на неї. 
Д Валютна блокйда — заходи, 
що вживаються державою для 
обмеження обігу валюти іншої 
країни. 3. мед. Тимчасове припи¬ 
нення, виключення функцій однієї 
з систем організму або якогось 
органа. 
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БЛОКНОТ, а, ч. Книжка або зо- 
шит для записів, нотаток і т. ін. 
з відривними аркушами. 

блокувати, ую, уєш, недок. 
і док. 1. Піддавати блокаді, брати 
в блокаду. • оточувати, облягати. 
2. зал. Автоматично закривати 
залізничний проїзд за допомогою 
спеціального обладнання. // □ бло¬ 
кування. 
БЛОНДЙН, а, ч.\ у зверт. блон- 

дйне. Чоловік з білявим волоссям. 
□ блондйнка, блондйночка. 
БЛОХА, й, ж. 1. Безкрила малень¬ 

ка комаха — паразит тварин і людей. 
2. Маленький жучок із коротким яй¬ 
цеподібним тілом — шкідник сіль¬ 
ськогосподарських рослин. // □ бло- 
шйний. 
БЛУДЙТИ1, блуджу, блудиш, 

недок. 1. Рухатися навмання, не зна¬ 
ючи дороги. • див. блукати у 2 знач. 
2. перен. Поволі рухатися, пересу¬ 
ватися з одного місця на інше (про 
щось неживе). • див. блукати у 4 
знач. // ^ Блудйти словами: а) го¬ 
ворити несвідомо, марити; б) гово¬ 
рити несерйозно, легковажно. 
БЛУДИТИ2, блуджу, блудиш, 

недок., заст. Вести розпусне стате¬ 
ве життя. • розпутствувати, роз¬ 
пусничати, гріховбдити, бахурувати 
заст. □ блуд, блудлйвий, блуд- 
лйвість, блуднйк, блуднйця, блуд- 
ство. 
БЛУЗА, и, ж. Верхній легкий ро¬ 

бочий одяг. 
БЛУЗКА, и, ж., розм. Легкий ко¬ 

роткий жіночий одяг. • кбфта, коф- 
тйна. □ блузочка. 
БЛУЗОН, а, ч. Коротка куртка 

з приточеним поясом на стегнах або 
куліскою із просмикнутим у неї 
шнуром. 
БЛУКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Ходити, їздити без певної мети 
і напрямку. • бродйти, тинятися. 2. 
Рухатися навмання, не знаючи до¬ 
роги. • блудйти, плутати, плутати¬ 

ся, кружляти. 3. Ходити або їздити 
по світу, часто змінюючи місце пе¬ 
ребування, не знаходячи собі по¬ 
стійного пристановища. • бродйти, 
вештатися, віятися, тинятися, мо¬ 
татися. □ блукач, блукачка. 4. ле- 
рен. Поволі рухатися, пересувати¬ 
ся з одного місця на інше (про щось 
неживе). • блудйти, бродйти, сно¬ 
вигати. // □ блукання. Блук&ти 
очйма (поглядом): а) без певної 
мети переводити погляд з одного 
предмета на інший; б) безпредмет¬ 
но дивитися на кого-, що-небудь, 
розглядати когось, щось. 
БЛЮВАТИ, блюю, блюбш, недок. 

Мимовільно викидати зі шлунка 
через рот спожитий продукт харчу¬ 
вання. • викидати, ригати вульг. 
□ блювбта, блювання, блювбтйна, 
блювотйння, блювбтний. 
БЛЮДО, а, с. Широка посудина, 

в яку кладеться або насипається 
страва. □ блюдце, блюдечко. 
БЛЮДОЛ ЙЗ, а, ч.\ у зверт. блю- 

долйзе, зневажл. Той, хто догоджає 
комусь із корисливою метою. • під¬ 
лабузник, підлабуза, плазун, лизо¬ 
блюд, полйзач. 
БЛЮДЦЕ, я, с. Чайний посуд 

у вигляді невеликої тарілки, який 
ставлять під чашку або склянку. 
□ див. блібдо. 
БЛЮЗ, у, с. І. Сольна лірична 

пісня американських негрів, відо¬ 
ма з XIX ст. 2. Форма сучасної джа¬ 
зової музики, ритм і манера вокаль¬ 
ного виконання якої близькі до такої 
пісні. 3. Парний бальний танець 
вільної композиції типу повільного 
фокстроту. 
БЛЮЗНЙТИ, ню, нйш, недок. 

Зневажати, поганити що-небудь 
святе, глибоко шановане. • свято- 
татствувати. □ блюзнір, блюзнір¬ 
ство, блюзнірський. 
БЛЯКНУТИ, ну, неш, недок. 1. 

Втрачати свіжість (про рослину). 
• в’йнути, прив’ядати, чйхнути. 2. 
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Ставати неяскравим. • тьмяніти, 
затьмарюватися, меркнути, меркти, 
бліднути, притьмарюватися. 
// □ бляклий, бляклість, присл. 
блякло. 3. Виснажуватися від горя, 
туги, хвороби і т. ін. • марніти, по¬ 
даватися, в’янути, поганіти. 
БЛЯХА, и, ж. 1. Листове залізо, 

покрите переважно оловом або цин¬ 
ком. • жерсть. 2. Пряжка, значок 
і т. ін., зроблені з такого заліза або 
з іншого металу; металева пластин¬ 
ка для прикраси. // □ бляхар, 
бляхарський, бляшаний, бляшанка, 
бляшаночка, бляшка, бляхувати. 
БО1, спол. Уживається переваж¬ 

но на початку (іноді — після пер¬ 
шого слова) підрядної частини 
складного речення у значенні «тому 
що», «через те що» і т. ін. • аджб, 
тому що, через те що, оскільки. 
БО2, част. 1. спонук. Уживається 

переважно у дієслівних формах на¬ 
казового способу. 2. пілсил. Ужи¬ 
вається при питальних займенни¬ 
ках, прислівниках, дієсловах 
дійсного способу та ін. у знач, «же 
(ж)». 
БОБбР, бра, ч. 1. Великий водя¬ 

ний (річковий) гризун, що дає цінне 
хутро. □ бобреня, бобрйха, бобрб- 
вий. 2. Хутро цього звіра. □ бобро¬ 
вий. 
БОБІНА, и, ж., спец. Котушка, 

валок і т. ін. для намотування дро¬ 
ту, кіноплівки, пряжі тощо. 
БОБСЛЕЙ, ю, ч. Вид спорту — 

швидкісний спуск з гір спеціальною 
трасою на керованих дво- або чоти¬ 
римісних санях. □ бобслеїст. 
БОВ, виг. Уживається як звуко¬ 

наслідування для відтворення зву¬ 
чання дзвона та інших предметів, 
об які чим-небудь б’ють. 
БОВВАН, а, ч. 1. заст. Статуя, 

якій язичники поклонялися як бо¬ 
жеству. • ідол, божбк, істукан. 2. 
лайл.\ у зверт. бовване. Про дурну, 
обмежену людину. • дурень, дури¬ 

ло, дурник, йблоп, бовдур, ббвзень, 
бевзь. 
БОВВАНГТИ, ію, ієш, недок. 

Бути видним здаля (про те, що 
стоїть, здіймається над чимось). 
• виднітися, видніти, вимальбвува- 
тися, маячити, даленіти. 
БОВДУР, а, ч. 1. Труба для відве¬ 

дення диму з печі. • димар, кбмин, 
вйвід. 2. лайл.\ у зверт. ббвдуре. Про 
грубу, нерозумну людину. • див. 
бовван у 2 знач. 
БОВКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

1. Викликати звуки, ударяючи 
в дзвін, калатаючи дзвінком тощо. 
• дзвонйти, бйти, бевкати, бемка¬ 
ти, бамкати, бомкати рідше. □ ббв- 
кання, бовкало, бовкнути. 2. Гово¬ 
рити що-небудь необдумано або 
необережно, навмання. • бевкати, 
ляпати, ляскати. 
БОВТАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Розмішувати рідину, струшуючи 
або колотячи її. 2. Приводити в стан 
неспокою (про рідину). • сколбчу- 
вати. 3. Рухатися по воді з шумом, 
з плеском. • ббвтатися, брьбхати- 
ся. 4. Хитати туди й сюди. • маха¬ 
ти, мотати.// □ ббвтатися. 
БОВТУН, а, ч. Зіпсоване пташи¬ 

не яйце з неприємним запахом. 
• запорток, розбовток. 
БОВТЬ, виг. Звуконаслідування, 

що означає сплеск води (або якоїсь 
іншої рідини). 
БОГ, рідко БІГ, Ббга, ч.\ у зверт. 

Боже. 1. Творець, що створив світ 
і керує ним. • Госпбдь, Господь 
Бог, Пан Бог, Творець, Творйтель, 
Спасйтель, Всевйшній, Перед¬ 
вічний, Вічний, Вседержйтель, Цар 
(Отець, Владйка) небесний. □ богй- 
ня, божествб, божественний, божба, 
Ббженька, божий, ббжеський, божй- 
тися, божіння, ббжкати, ббжкання, 
божнйк, божнйця, Ббзя дитбез- 
ббжний, безбожність, безбожник, 
безбожниця, присл. безбожно. 
•Ф* Бачить Бог; Бог мені свідок — 
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уживається як запевнення в прав¬ 
дивості висловленого; Бог (Господь, 
Аллбх) (його (їх, тебб і т. ін.)| 
[святйй) знає (зна, вГдає, вГда) — 
ніхто не знає, невідомо; БГйся (по- 
бГйся) Бога — уживається як за¬ 
стереження, прохання не робити, не 
казати чого-небудь; Бог (Господь) 
дав (послів): а) кого, що. У когось 
хто-небудь народився, що-небудь 
з’явилося і т. ін.; б) хтось має щось, 
володіє чим-небудь (про талант, 
вдачу, хист і т. ін.); Бог (Господь) 
дає — кому-небудь щастить у чо¬ 
мусь; Бог (Господь) зна що таке — 
уживається для вираження негатив¬ 
ного ставлення до кого-, чого-небудь, 
незадоволення кимось або чимось. 
Бог (Господь) з тобою (з вами, 
з ним і т. ін.): а) уживається для 
вираження здивування, заперечен¬ 
ня, застереження і т. ін.; б) ужи¬ 
вається для вираження побажання 
усього найкращого; в) уживається 
для вираження згоди, примирення, 
прощення; Бог (Госпбдь) милував 
(помйлував) — кому-небудь поща¬ 
стило уникнути чогось неприємно¬ 
го, небажаного; Бог (Госпбдь) несб 
(принГс) — хто-небудь з’являється, 
приходить; Бог (Госпбдь) прийняв 
[д^шу] до сббе — хто-небудь по¬ 
мер; Бог зна (знає) що: а) ужи¬ 
вається для вираження здивування, 
обурення, незадоволення і т. ін.; 
б) нісенітниці, дурниці; Бог на 
поміч! — уживається як побажан¬ 
ня кому-небудь успіху в роботі, 
в якій-небудь справі; Бог про- 
стйть — дозволяється щось робити; 
Бог тобГ (їй і т. ін.) суддй — ужи¬ 
вається на знак невтручання в щось, 
поблажливого ставлення до чого- 
небудь; Віддати Ббгу душу — по¬ 
мерти; 3 Богом — уживається як 
побажання успіху; Ради Бога: 
а) уживається при наполегливому 
проханні зробити що-небудь; 
б) уживається як вираження засте¬ 

реження; Слава Ббгові (Ббгу): 
а) добре, гаразд; б) уживається для 
вираження заспокоєння, морально¬ 
го полегшення у зв’язку з чим-не¬ 
будь; в) у знач, вставних слів. 
Справді (ж, бо), як видно і т. ін.; 
Хай (нехйй) Бог (Госпбдь) бла- 
гословйть; Хай (нехйй) вас (тебе) 
Бог (Госпбдь) не забуде — ужи¬ 
вається для вираження побажання 
добра кому-небудь, успіху у якійсь 
справі і т. ін.; Чим Бог послав 
(дав) — тим, що є в наявності 
(прийняти, частувати і т. ін. ); Що 
Бог дасть — що буде, те й буде, як 
складуться обставини; Як Бог 
дасть — уживається для виражен¬ 
ня сподівання, надії на щось; Як 
(мов, ніби і т. ін.) у Ббга за дверй- 
ма (двермй); Як (мов, нГби і т. ін.) 
у Ббга (у Христа) за пбзухою: 
а) зі словами «жити», «сидіти» 
і т. ін. Безтурботно, дуже добре, 
у найкращих умовах; б) у повній 
безпеці, спокійно, без хвилювань. 2. 
перен. Той, хто досяг високої май¬ 
стерності, досконалості у своїй ро¬ 
боті, творчості. • майстер, віртубз, 
митець, артист, маг. 
БОГАДГЛЬНЯ, і, ж. Благодійна 

установа, притулок для інвалідів, 
убогих, непрацездатних. 
БОГАТИР, я, ч. 1. Оспіваний 

у народній творчості хоробрий 
воїн — людина-велетень з надзви¬ 
чайною силою і відвагою. • герой, 
лицар, звитяжець уроч. □ богатйр- 
ство, богатйрський. 2. перен. Люди¬ 
на великої фізичної сили. • силач, 
силак, геркулес, моцак. □ богатйр¬ 
ський. 3. Про велику зростом люди¬ 
ну, істоту, рослину і т. ін. • веле¬ 
тень, велет, гігант, колбс, верства, 
верста. 
БОГбМА, и, ж. Середовище твор¬ 

чих людей, переважно акторів, му¬ 
зикантів, художників, що живуть 
легковажно, безладно. □ богем- 
ський, богемність. 
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БОГЙНЯ, і. ж.; у зверт. богйне. 
1. В античній міфології та деяких 
східних релігіях — божество жіно¬ 
чої статі. □ див. Бог у 1 знач. 2. пе- 
рен.% поет. Надзвичайно вродлива 
дівчина, жінка. • красуня, вродлй- 
виця. 3. перем. Про кохану жінку. 
БОГОБОЯЗЛИВИ Й, а, е. Який 

вірує в Бога, боїться порушувати 
заповіді Святого Письма. • релігій¬ 
ний, богомільний, богомольний, 
віруючий, наббжний, поббжний, 
благочестивий, богобоязкйй, бого- 
бойзний, христолюбйвий. □ богобо- 
язлйвість, присл. богобоязлйво. 
БОГОВІДСТУПНИЙ, а, е. Який 

не визнає Бога, зрікся віри в Бога. 
• невіруючий, безвірний, без- 
ббжний. □ боговідступник, бого¬ 
відступниця. 
БОГОМАЗ, а, ч.\ у зверт. бого¬ 

мазе. Той, хто малює ікони. • іко- 
нопйсець, ікбнник. 
БОГОМІЛЛЯ, я, с. Ходіння по 

святих місцях. • прбща, палбмницт- 
во. □ богомільний, богомбльний, 
богомолець, богомблка, присл. бо¬ 
гомільно. 
БОГОНЕНАВЙДНИЙ, а, е. Який 

ненавидить Бога, паплюжить його 
ім’я. □ богоненавйдник. 
БОГОРОДИЦЯ, і, ж.\ у зверт. 

Богорбдице. У християнській релі¬ 
гії — назва матері Ісуса Христа. 
• Богоматір, Ббжа Мати (Матір), 
Мати (Матір) Ббжа, Пречйста Діва, 
Діва Марія, Царйця Неббсна, Пре¬ 
свята. 
БОГОСЛОВ, а, ч.\ у зверт. бого- 

слбве. 1. Фахівець з богослов’я. 
• теблог. □ богослбвський, бого- 
слбв’я. 2. Учень старшого класу ду¬ 
ховної семінарії. □ богослбв’я. 
БОГОСЛОВ’Я, я, с. 1. Сукупність 

церковних учень про Бога й догма¬ 
ти релігії. • теолбгія. □ див. бо- 
гослбв у 1 знач. 2. Назва старшого 
класу духовної семінарії. □ бо- 
гослбв у 2 знач. 

БОГОСЛУЖІННЯ, я, с. Вико¬ 
нання в церкві релігійних обрядів. 
• відправа, богосл^жба, служба. 
БОГОТВОРИТИ, рю, рйш, недок. 

Відчувати глибоку прихильність, 
симпатію до кого-, чого-небудь. 
• оббжнювати, оббжувати, боже- 
ствйти. □ боготворіння. 
БОГОУГОДНИЙ, а, е, церк. 

Гідний заступництва Бога, при¬ 
ємний Богові. 
БОГОХУЛЬСТВУВАТИ, ую, 

уєш. Словами, діями ображати цер¬ 
ковну, релігійну святиню, зневажа¬ 
ти Бога. • святотатству вати. □ бого¬ 
хульство, богохульний, богохульник. 
БОДАЙ, част. 1. Уживається пе¬ 

реважно при дієслівних формах для 
вираження побажання. • щоб, хай, 
нехай. 2. Уживається в допустово- 
обмежувальному значенні. • хоч би, 
хоч. 
БОДИБМДИНГ, у, ч. Мистец¬ 

тво формування свого тіла. • куль- 
турйзм. 
БОДІ-АРТ, у, ч. Ультрасучасний 

напрям авангардизму в живопису. 
БОДНЯ, і, ж. Дерев’яна низька 

діжка з кришкою. 
БОЄГОЛОВКА, и. ж. Носова ча¬ 

стина ракети, що включає бойовий 
заряд, детонатор, іноді систему са¬ 
монаведення. 
БОЄЗДАТНИЙ, а, е. Здатний 

вести бойові дії. □ боєздатність. 
БОЄПРИПАСИ, ів, ми. Запаси 

снарядів, патронів та іншого спо¬ 
рядження, потрібного для ведення 
бою. 
БОЄЦЬ, бійцй, ч.\ у зверт. 

бійцю. 1. Учасник бою, боїв. 
• вояк, вбїн, вогіка, бойовйк. 2. 
Військовик найнижчого звання 
сухопутних військ. • солдат, ря- 
довйй. 3. перем. Про людину, що 
бореться за здійснення чого-не¬ 
будь. • борбць, поббрник. 4. Член 
загону, групи (студентської 
і т. ін.), організованих для вико- 
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нання певної роботи, якого-небудь Місце (куток) у хаті або в церкві 
завдання тощо. 
БОЖЕВМЛЯ, я, с. 1. Відсут¬ 

ність, втрата здорового глузду, пси- 
хічний розлад. • безумство, 
безумність. □ божевілець, божевб- 
літи, божевільний, божевільня, 
присл. божевільно. 2. розм. Необду¬ 
мані дії, що суперечать вимогам 
розуму. • безумство, шаленство, на¬ 
віженство. 
БОЖЕВГЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

має психічний розлад. • психічно- 
хворий, душевнохвбрий, ненормаль¬ 
ний, навіжений, причинний, на- 
віснйй, божевілець. 2. у знач. ім. 
божевільний, ного, </.; божевільна, 
ної, ж. Психічно хвора людина. 
• психічнохвбрий, душевнохвбрий, 
ненормальний, причинний, 
психопат, псих, шизофреник, наві¬ 
жений, божевілець. // □ див. боже¬ 
вілля у 1 знач. // Як божевіль¬ 
ний, зі словами «бігти», «кричати» 
/ т. ін. — дуже сильно, нестримно. 
3. Позбавлений розумного змісту 
(про вчинки, думки і т. ін.). • не¬ 
розсудливий, нерозважливий. 4. 
Який виявляє ознаки безтямності 
(про зовнішній вигляд, рухи, очі 
і т. ін.). • безтямний, нестямний, без¬ 
пам’ятний, знетямлений, здурілий. 
5. переи. Дуже великий, сильний, 
надмірний. 
БОЖЕСТВЕННИЙ, а, е. 1. 

Прикм. до божествб у 1 знач. 2. По¬ 
в’язаний з релігією, церковний. 
//□ див. Бог у 1 знач. 3. заст:, поет. 
Надзвичайно гарний. • чудбвий, 
незрівнянний, неперевершений. 
□ присл. божественно. 
БОЖЕСТВО, і, с. 1. Те саме, що 

Бог у 1 знач. 2. заст. Про предмет 
захоплення і шанування. 
БОЖНЙК, а, ч. Поличка з обра¬ 

зами. • кіот, божнйця. □ див. Бог 
У 1 знач. 
БОЖНЙЦЯ, і, ж. 1. Поличка 

з образами. • див. божник. 2. 

з поличками, на яких поставлені об¬ 
рази (ікони). 3. Будівля для бого¬ 
служіння. • церква, храм. // □ див. 
Богу 1 знач. 
БОЗНА, присуди. сл., розм. Не¬ 

має відомостей про кого-, що-не- 
будь. • невідомо, не знати, хтбзна. 
БОЗНА-ДЕ, присл., розм. Невідо¬ 

мо де. • десь, хтбзна-де, казна-де. 
БбЗНА-ЗВІДКИ, присл., розм. 

Невідомо звідки. • звідкись, звід¬ 
кілясь, відкілясь, казна-звідки, 
хтбзна-звідки. 
БбЗНА-КбЛЙ, присл., розм. 

Невідомо коли. • колйсь, хтбзна- 
колй, казна-колй. 
БбЗНА-КОЛЙ ПІНІЙ, я, є, розм. 

Дуже давній, застарілий. 
БОЗНА-КУДЙ, присл., розм. 

Невідомо куди. • кудйсь, кудй- 
небудь, хтбзна-кудй, казна-кудй. 
бОзна-скГдьки, присл., розм. 

Невідомо скільки. 
БбЗНА-ХТО, ббзна-когб, розм. 

Невідомо хто. • хтось, хто-небудь, 
дехто, хтбзна-хто, казна-хто. 
БОЗНА-ЧИЙ, бозна-чия, ббзна- 

чиб, розм. Невідомо чий. • чийсь, 
казна-чий, хтбзна-чий. 
бОзна-що, ббзна-чогб, розм. 1. 

Невідомо що. • казна-що, хтбзна- 
що. 2. Поведінка, вчинки і т. ін., що 
суперечать здоровому глузду. • без¬ 
глуздя, нісенітниця, дурість, дурощі, 
дурнйця, казна-що. 3. Думки, ви¬ 
словлювання, слова і т. ін., позбав¬ 
лені здорового глузду. • безглуздя, 
нісенітниця, нбнсенс, абсурд, ахінбя, 
казна-що. 
БОЗНА-ЯК, присл., розм. Невідо¬ 

мо як. 
БбЙКИ. і в, ми. (оди. бойко, а, 

ч.; бойкйня, і, ж.). Представники 
однієї з етнічних груп західно¬ 
українських областей. □ ббй- 
ківський. 
БОЙКОТ, у, ч. 1. Спосіб політич¬ 

ної та економічної боротьби, що 
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полягає в повному припиненні сто¬ 
сунків з якою-небудь державою, 
організацією, установою або окре¬ 
мою особою. 2. перен., розм. При¬ 
пинення стосунків з ким-небудь на 
знак протесту або як міра покаран¬ 
ня. // □ бойкотувати, бойкотува¬ 
тися. 
БОЙЛЕР, а, ч. Пристрій для на¬ 

грівання води (переважно парою) 
у системах теплопостачання й га¬ 
рячого водопостачання. □ ббйлер- 
ний,ббйлерна. 
БОЙНЯ , і, ж. 1. Спеціально 

устатковане приміщення для забою 
худоби. • різнйця. 2. перен. Масове 
вбивство людей. • бійня, різня, різа¬ 
нина. 
БОЙОВЙЙ, а, е. 1. Пов'язаний 

з виконанням воєнних операцій, ве¬ 
денням бою. • воєнний, бранний 
поет., уроч., ратний поет., уроч. 
□ див. бій у 2 знач. Д Бойовй 
тривбга — сигнал про початок во¬ 
єнних операцій; Бойові хрещен¬ 
ня — перша участь у бою. 2. Який 
виявляє особливу енергію, актив¬ 
ність у якійсь діяльності. • діяль¬ 
ний, енергійний, актйвний, завзятий, 
життєдіяльний. 
БОЙОВЙК, а, ч:, у зверт. бойо¬ 

вику. 1. Учасник якої-небудь бойо¬ 
вої групи, загону і т. ін. • вояк, вояка, 
бобць. □ див. бій у 2 знач. 2. розм. 
Кінофільм з гострим сюжетом 
(убивства, переслідування і т. ін.). 
БОКС1, у, ч., спорт. Кулачний бій 

особливого виду між двома спорт¬ 
сменами. □ боксер, боксерський. 
БОКС2, у, ч. 1. Герметизована 

камера для роботи з небезпечними 
речовинами або для роботи в сте¬ 
рильних умовах. 2. Спеціальне при¬ 
міщення у медичних установах для 
ізоляції інфекційних хворих або 
виявлення бацилоносіїв. 3. Від¬ 
ділення в гаражах, промислових 
приміщеннях для розміщення авто¬ 
мобілів та ін. 

БОКС3, у, ч. Вид чоловічої 
стрижки. 
БОКСЕР1, а, ч:, у зверт. боксере. 

Спортсмен, який займається боксом 
(див. бокс1). 
БОКСЕР2, а, ч. Порода службо¬ 

вих собак. 
БОЛГАРИ, гйр, ми. (оди. болга¬ 

рин, а, ч:, болгйрка, и, ж.). Народ, 
що становить основне населення 
Болгарії. □ болгарський. 
БОЛЙГОЛОВ, а, ч. Дворічна 

отруйна трав’яниста рослина. 
БОЛІСНИЙ, а, е. 1. Який часто 

хворіє, схильний до захворювань. 
• хвороблйвий, хворовйтий, хороб- 
лйвий. 2. Викликаний болем, хворо¬ 
бою; який виражає біль. • болючий, 
мученицький, страдницький, страж¬ 
денний. // □ див. біль1 у 1 знач. 3. 
перен. Який завдає муки, душевних 
страждань. • болючий, пекучий, 
жагучий. □ див. біль1 у 2 знач. 
БОЛІТИ1, лйть, недок. 1. Давати 

відчуття фізичного болю (про тіло 
або якусь його частину). • щеміти, 
скеміти. 2. Відчувати біль у голові. 
• тріщати, розколюватися, розла¬ 
муватися, розриватися, лбпатися. 
// □ див. біль* у 1 знач. 3. Відчувати 
душевний біль від неспокою, тривоги, 
хвилювання і т. ін. (звичайно зі сл. 
«душа», «серце»). • нити, скніти, 
розриватися, скімлити, щеміти. □ див. 
біль1 у 2 знач. 4. Завдавати страж¬ 
дання кому-небудь. • мучити. 
БОЛІТИ2, ію, ієш, недок. Піклу- 

ючись, дуже хвилюватися за когось. 
• уболівати, вболівати, пектися. 

Боліти душею (сірцем) — тяж¬ 
ко переживати, уболівати за кого-, 
що-небудь. 
БОЛІТИ3, ію, ієш, недок., розм., 

рідко. Бути хворим. • хворіти, не¬ 
здужати, слабувати, недужати, кво¬ 
літи. 
БОЛОНКА, и, ж. Порода малень¬ 

ких кімнатних собак із довгою во¬ 
лохатою шерстю. 
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БОЛбТО, а, с. 1. Грузьке місце 
з надмірно зволоженим ґрунтом, 
часто зі стоячою водою та рослин¬ 
ністю, що любить вологу. • багнб, 
багнйще, баговйння, мочарі, баг- 
новйця, багновйще, твань. □ болб- 
тистий, болотний, болотяний, бо¬ 
літце. 2. тільки одн. Розм’якла від 
дощів, розтавання снігу та ін. зем¬ 
ля на шляхах, стежках і т. ін. 
• багно, багнйще, баговйння, баг¬ 
новйще, багновйця, грязь, твань. 
□ болотистий. // Кйдати болб- 
том (болото) у кого-що, на кого- 
що — ганьбити, бруднити кого-, 
що-небудь; Місйти болото — йти, 
їхати по розмитій дорозі; Топтй- 
ти в болото: а) принижувати чию- 
небудь гідність, знеславлювати 
когось; б) компрометувати, 
дискредитувати що-небудь. 3. 
тільки одн., перен. Усе те, що 
характеризується застоєм, відсут¬ 
ністю живої діяльності, ініціативи. 
• багнб, трясовина, багнйще, баг¬ 
новйще, багнюка. 
БОЛЯЧКА, и, ж. 1. Невелика 

ранка на шкірі. • вйразка, вавка, 
вава дит. □ див. біль1 у 1 знач. 2. 
перен. Про що-небудь неприємне, 
важке. 
БОМБА, и, ж. Розривний снаряд, 

начинений вибуховою речовиною. 
□ ббмбочка, ббмбовий, бомбйти, 
бомбування, бомбардувати, бом¬ 
бардування, бомбардувальний, бом¬ 
бардувальник. 
БОМБАРДЙР, а, V., розм. 

Найбільш результативний гравець 
нападу у футболі, хокеї та інших 
командних іграх (звичайно з м’я¬ 
чем). 
БОМБАРДУВАЛЬНИК, а, ч. 1. 

Бомбардувальний літак. 2. розм. 
Льотчик цього літака. // □ див. 
бомба. 
БОМЖ, а, ч.\ у зверт. 66мже. 

розм. Особа без певного місця про¬ 
живання. 

БбМКАТИ. ає, недок., розм. 
Дзвонити уривчасто, неголосно (про 
дзвін). □ ббмкання. 
БОМОНД, у, ч. Вищі аристокра¬ 

тичні кола; вишукане аристократич¬ 
не товариство. 
БОНДАР, я, ч.\ у зверт. бонда¬ 

рю. Майстер, ремісник, що вироб¬ 
ляє діжки, бодні, дерев’яні відра 
і т. ін. □ бондарйха, ббндарів, бон¬ 
дарівна, бондарний, ббндарський, 
бондарня, бондарство, бондарюва¬ 
ти, бондарювання. 
БОНИ, ів, ми. (одн. бон, а, V.), фін. 

1. Короткострокові боргові зобов’я¬ 
зання держави, муніципальних 
органів і приватних фірм. 2. Папе¬ 
рові грошові знаки невеликої вар¬ 
тості, що тимчасово випускаються 
в обіг як розмінна монета. 3. Папе¬ 
рові гроші, які вийшли з ужитку 
і стали предметом колекціону¬ 
вання. 
БОННА, и, ж.\ у зверт. ббнно, 

заст. Вихователька-іноземка ма¬ 
леньких дітей у дворянських та 
інших багатих сім’ях. 
БОР1, у, ч. Хімічний елемент (сим¬ 

вол В), який входить до складу ба¬ 
гатьох мінералів. □ ббрний. 
БОР2, а, ч. Сталеве свердло, 

що застосовується для лікування 
зубів. 
БОРГ, у, ч. Те, що взяте або дане 

у тимчасове користування(частіше 
про гроші). • пбзика, пбзичка. 
□ борговйй, боргувати, боржбк, 
боржнйк. У боргах, зі словами 
«бути», «сидіти» — бути винним 
багато грошей кому-небудь; У борг^ 
перед ким — зобов’язаний комусь 
чим-небудь. 
БОРГУВАТИ, ую, уеш, недок. 1. 

Брати щось у борг, у тимчасове ко¬ 
ристування в кого-небудь. • позича¬ 
ти, позичатися, брати, перехбп- 
лювати. 2. Давати щось у борг, 
у тимчасове користування кому-не- 
будь. • позичати, розпозичати. 
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// □ див. борг. 3. перем. Бути вин¬ 
ним або зобов’язаним кому-небудь. 
БОРДЄЛЬ, 10, Ч. Будинок розпу¬ 

сти. • бардак. 
БОРДО, невідм., с. 1. Сорт чер¬ 

воного вина. 2. прикм. Колір черво¬ 
ного вина, темно-червоний. • бор- 
дбвий. 
БОРДЮР, у, ч. 1. Кольорова 

смужка по краях тканини, шпалер 
тощо. • облямівка, обідбк, обляму¬ 
вання, берегй тільки ми. 2. Смуга 
з каменю, що відокремлює про¬ 
їжджу частину дороги від тротуа¬ 
ру, узбіч тощо. 3. Вузька смуга низь¬ 
корослих, густо насаджених рослин 
(кущів чи квітів) навколо клумби, 
газону тощо. 
БОР£ЦЬ, рця, ч.\ узверт. борцю. 

1. Той, хто бореться, б’ється з ки¬ 
мось. 2. Спортсмен, що займається 
боротьбою. 3. Той, хто бореться за 
здійснення чого-небудь. • боєць, 
поббрник. // □ див. борбтися. 
БОРЖНЙК, а, V.; узверт. борж¬ 

нику. 1. Одна з сторін у борговому 
зобов’язанні, яка повинна переда¬ 
ти майно, виконати роботу, сплати¬ 
ти борг тощо іншій стороні (креди¬ 
тору). • дебітбр. 2. Той, хто взяв 
у борг що-небудь, винен кому-не¬ 
будь. // див. борг. 
БОРОВЙК, а, ч. Гриб з темно- 

коричневою товстою шляпкою 
і білою товстою ніжкою. • білий 
гриб, біляк. □ боровичбк. 
БОРОДА, й, ж. 1. Волосяний по¬ 

крив на нижній частині обличчя. 2. 
перен., розм. Про бородатого чоло¬ 
віка. • бородань, бородач, бородай, 
бородатий. // □ бородйще, борода¬ 
тий, бородань, бородач, бородай. 3. 
Виступ нижньої частини обличчя, 
утворюваний щелепою. • підборід¬ 
дя. □ підборіддя, підборіддячко, 
підборідний, підборідник. 4. У де¬ 
яких тварин і птахів — жмут шерсті 
або пір’я коло шиї. 5. етн. Кущик 
жита або пшениці, залишений гос¬ 

подарем на обніжку після закінчен¬ 
ня жнив. 
БОРОДАВКА, и, ж. Невеликий 

твердий наріст на шкірі, на корі 
дерева та ін. □ бородавочка, боро¬ 
давчастий, бородавчастість. 
БОРОЗНА, й, ж. 1. Довга, рівна 

заглибина в землі, проведена плу¬ 
гом. □ борозенний, борозенчастий, 
борбзний, борознйк, борознйти, бо- 
рознувати, борознування. 2. перен. 
Довгасте заглиблення на шкірі об¬ 
личчя, тіла людини або тварини; 
узагалі повздовжня заглибина в чо- 
му-небудь. • змбршка, брйжа пе- 
рев. ми., бганка, складка, пруг. 
□ борозенчастий, борознйти, бороз- 
нувати. 
БОРОНА, й, ж. Сільськогоспо¬ 

дарське знаряддя для розпушуван¬ 
ня землі. □ див. боронйти2. 
БОРОНЙТИ', оню, бниш, не док. 

1. Оберігати від небезпеки кого-, 
що-небудь, забезпечувати від загро¬ 
зи нападу, замаху і т. ін. • захища¬ 
ти, обороняти, убезпечувати. □ бо- 
ронйтися, обороняти, оборонятися, 
оборбна, оборбнець, оборонний. 2. 
Не дозволяти, не давати робити що- 
небудь. • забороняти. □ забороня¬ 
ти, заборонятися, заборона, забо- 
рбнний. 
БОРОНЙТИ 2, оню, бниш, недок. 

Розпушувати зорану землю боро¬ 
ною, граблями. • боронувати, 
скородйти, волочйти. □ борона, бо¬ 
ронувати, боронування, боронуваль¬ 
ник, боронувальниця. 
БОРОТИ, борю, ббреш, недок. 1. 

Вигравати, ставати першим у бо¬ 
ротьбі, змаганні тощо. • перемага¬ 
ти, зббрювати, переборювати, зма¬ 
гати. 2. Уміти підкоряти своїй волі 
якісь почуття, недугу тощо. • пере- 
ббрювати, перемагати, долати, пе- 
ресйлювати. 3. Не давати виявля¬ 
тися певною мірою (про почуття, 
біль і т. ін.). • стрймувати, гамува¬ 
ти, тамувати, переборювати. 4. Ово- 
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лодівати ким-небудь (про сон, уто¬ 
му і т. ін.). • змагати, долати, пере¬ 
борювати. // □ див. боротися. 
БОРОТИСЯ, борюся борешся, 

недок. 1. Мірятися фізичною силою. 
• борюкатися. 2. Чинити опір кому-, 
чому-небудь, намагаючись подола¬ 
ти або знищити його. • битися, во¬ 
ювати, протиборствувати. 3. Відсто¬ 
ювати що-небудь, домагатися чогось. 
• виборювати, виступати, воювати, 
змагатися. □ виборювати. 4. Брати 
участь у бою, битві. • битися, вою¬ 
вати. 5. Намагатися подолати в собі 
які-небудь почуття, бажання. 
• стримувати, гамувати, глушити, 
гасйти, душйти, давйти. 6. перен. 
Вступати у протиріччя (про думки, 
почуття і т. ін.). • змагатися, стика¬ 
тися. // □ бороти, боротьба, борець, 
зборювати, переборювати. 
БОРОТЬБА, й, ж. 1. Сутичка, 

у якій кожний з учасників нама¬ 
гається подужати супротивника. 
• борюкання. 2. Діяльність, спря¬ 
мована на подолання або знищен¬ 
ня кого-, чого-небудь. • війна, 
наступ. 3. Діяльність, спрямована 
на створення, досягнення чого-не¬ 
будь. • бйтва, бій. 4. Активне, три¬ 
вале суперництво протилежних або 
ворожих сил — соціальних груп, 
осіб, ідей і т. ін. • протиборство, 
змагання, війна, зіткнення. 5. Вид 
спорту. • єдиноббрство. 6. перен. 
Зіткнення у свідомості людини про¬ 
тилежних думок, почуттів і т. ін. 
//□ див. боротися. 

БОРОШНО, а, с. 1. Продукт роз¬ 
мелювання хлібного зерна. • мука, 
млйво. □ борошняний, борошенний, 
борошнйстий, борошенце. 2. Поро¬ 
шок з якої-небудь подрібненої міне¬ 
ральної або органічної речовини. 
Кісткове борошно. 
БОРСАТИСЯ, аюся, аєшся, не¬ 

док. Робити різкі безладні рухи ру¬ 
ками, ногами, усім тілом. • шарпа¬ 
тися, битися. □ борсання. 

БОРСУК, а, ч. Хижий лісовий 
хутровий звір із родини куницевих. 
□ борсученя, борсуковий, борсучий. 
БОРТ, ч. 1. род. у. Бокова стінка 

судна, бічна частина палуби. • лаг. 
За бортом, зі словами «опиняти¬ 

ся», «залишатися» і т. ін. — осто¬ 
ронь від якоїсь справи, без актив¬ 
ної участі в чому-небудь. 2. род. 
у. Невисока стінка кузова автома¬ 
шини і т. ін. 3. род. а. Край одягу, 
капелюха. 4. род. а. Боковий край 
у посуді. // □ бортик, бортовий. 
БОРТНИЦТВО , а, с. Лісове 

бджільництво. □ бортник, бортни¬ 
кувати, бортняк, борть. 
БОРТЬ, і, ж. і я, ч. Найпрості¬ 

ший вулик — видовбана колода, яку 
навішено на дерево, або дупло в де¬ 
реві, де живуть бджоли. □ днв. 
бортництво. 
БОРЩ, у, ч. Українська націо¬ 

нальна рідка страва, що вариться 
з посічених буряків, капусти з до¬ 
даванням картоплі та різних при¬ 
прав. □ борщик, борщовий, борще¬ 
вий. Д Зелений борщ — борщ, 
у який замість буряків і капусти 
кладеться весняна зелень: щавель, 
лобода, шпинат, кропива тощо. 
Холодний борщ — борщ на бу¬ 
ряковому відварі або квасі, за¬ 
правлений дрібно нарізаними ово¬ 
чами та прянощами і який їдять 
холодним; холодник. 
БОС, а, ч. 1. Власник або керів¬ 

ник фірми, підприємства, установи 
тощо (у деяких англомовних краї¬ 
нах). • підприємець. 2. Про началь¬ 
ника, керівника або найбільш ком¬ 
петентну в якихось питаннях 
людину. • патрон, шеф. 3. Особа, 
що очолює апарат якої-небудь 
партії, профспілки і т. ін. 
БОСИ Й, а, е. Який не має на собі 

взуття. • босонбгий, голоногий, не¬ 
взутий. □ босенький, босїсінький, 
прнсл. босо. [І] босий і гблий — 
дуже бідний. 

І 
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БОСОНІЖ, присл. Без взуття. 
□ босоніжка. Л На босоніж — на 
босу ногу. 
БОСОНІЖКА, и, ж.; у зверт. 

босоніжко. Дівчина, жінка, що хо¬ 
дить боса. □ босбніж. 
БОСОНІЖКИ, жок, мн. (одн. 

босоніжка, н, ж.). Вид літнього 
відкритого взуття. 
БОСТОН, у, ч. 1. Сорт високо¬ 

якісної вовняної тканини переваж¬ 
но темних тонів. □ бостоновий. 2. 
Вид картярської гри. 3. Різновид по¬ 
вільного вальсу. 
БОСЯК, а, ч.\ у зверт. босяче. 

Людина з декласованих шарів на¬ 
селення, яка зубожіла й морально 
занепала. • люмпен. □ босячка, бо- 
сячнй, босяцюра, босяцібга, босяць¬ 
кий, босякувати. 
БОТ1, а, ч. Невелике веслове, па¬ 

русне (звичайно з однією щоглою) 
або моторне судно. □ ббтик. 
БОТ2, див. ббти. 
БОТАНІКА, и, ж. Наука про рос¬ 

лини. □ ботанік, ботанічний. 
БОТВЙНА, и, ж. Стебла і листя 

коренеплідних рослин. • ботвйння, 
гичка. □ ботвиння. 
БОТИ, ів, мн. (одн. бот, а, V.). 

Взуття (звичайно високе), яке взу¬ 
вають поверх іншого взуття у сиру 
або холодну погоду. 
БОЦМАН, а, ч.\ у зверт. ббцмане. 

Помічник командира корабля, що ке¬ 
рує загальнокорабельними роботами 
і стежить за утриманням корабля в чи¬ 
стоті й порядку. □ боцманський. 
БОЧКА1, и, ж. Велика дерев’яна 

або металева циліндрична посуди¬ 
на, переважно опукла посередині, 
з двома плоскими днищами. □ 66- 
чечка, бочковий, бочкуватий. 
БОЧКА2, и, ж. Повітряний ма¬ 

невр у горизонтальному польоті, 
коли літак робить оберт навколо 
своєї подовжньої осі. 
БОЯГУЗ, а, ч.\ у зверт. боягузе. 

Дуже несмілива, боязка, ляклива 

людина. • страхополох, страхопуд, 
легкодух, баба. □ боягузка, боягуз¬ 
ливий, боягузтво, боягузливість, бо¬ 
ягузький, присл. боягузливо. 
БОЯЗКИЙ, а, е. 1. Який усього 

боїться, легко піддається почуттю 
страху. • боягузливий, страхопуд- 
ливий, страхопудний, ляклйвий, по- 
лохлйвий. 2. Який виражає страх. 
• боягузливий, ляклйвий, полохлй- 
вий. // □ боязкість, присл. боязко. 
БОЯРИН, а, ч.\ у зверт. боярине. 

1. іст. У Київській Русі — великий 
землевласник, що належав до кня¬ 
жого двору і входив до складу 
військової дружини князя; у Росії 
до Петра І — особа, що мала най¬ 
вищий сан, звання серед служ¬ 
бовців. □ бояриня, бояришня, бояр¬ 
ство, боярський. 2. етн. Товариш 
молодого (жениха) під час тради¬ 
ційного весільного обряду в Ук¬ 
раїні. • дружба. □ бояринувати, 
боярство. 
БОЯТИСЯ. боюся, боїшся, недок. 

1. Відчувати страх перед ким-, чим- 
небудь. • страхатися, страшйтися, 
дрижати, тремтіти, трусйтися. 2. 
Відчувати неспбкій, невпевненість 
у чомусь. • поббюватися, лякйтися, 
остерігатися, страшйтися. 
БРА, невідм., с. Настінний сві¬ 

тильник з однією або кількома лам¬ 
почками. 
БРАВАДА, и, ж. Удавана смі¬ 

ливість, хоробрість, удаване моло¬ 
децтво. 
БРАВИЙ, а, е. 1. Який відзна¬ 

чається сміливістю, енергійністю, 
жвавістю. • бадьорйстий, хвацький. 
2. Властивий бравій людині. • мо¬ 
лодецький, молодечий, бадьорйстий, 
хвацький. // □ бравість, бравуван¬ 
ня, присл. браво. 
БРАВІСИМО, виг. Найвищ. ст. 

до брйво2. 
БРАВО1, присл. до брйвий. 
БРАВО2, виг. Уживається як вияв 

похвали, схвалення чого-небудь. 
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БРАГА, и, ж. 1. Слабкий алко¬ 
гольний напій, рід пива. □ бражка. 
2 Відходи горілчаного виробницт¬ 
ва, якими годують худобу. 
БРАЗИЛЬЦІ, і в, мн. (одн. бра- 

зйлець, льця, ч, бразилійка, и, ж.). 
Основне населення Бразилії. □ бра- 
зйльський. 
БРАК1, у, ч. Відсутність достат¬ 

ньої кількості або повна відсутність 
кого-, чого-небудь. • нестача, не¬ 
статок, дефіцит. □ бракувати1. 
БРАК2, у, ч. Продукція або то¬ 

вар низької якості. • халтура. 
□ див. бракувати2. 
БРАКОНЬЄРСТВО, а, с. Полю¬ 

вання або рибальство в недозволе- 
них місцях або в заборонений час. 
□ бр аконьер, браконьєрський. 
БРАКУВАТИ', у є, не док., безос. 

Не вистачати, не бути. □ брак1. 
БРАКУВАТИ2, ую, уєш, недок. 

Визнавати незадовільним, низько¬ 
якісним. □ брак2, бракувальник, 
бракувальниця, бракувальний, 
бракування, бракований. 
БРАМА, и, ж. Великі ворота, пе¬ 

реважно при монументальних спо¬ 
рудах. 
БРАНЕЦЬ, нця, ч.\ у зверт. 

бранцю, нар.-поет. Той, кого взято 
в полон. • полонений, полоненик, 
військовополонений. □ бранка. 
БРАС, у, ч., спорт. Спосіб пла¬ 

вання, якому властиві одночасні 
симетричні рухи кінцівок у гори¬ 
зонтальній площині. 
БРАСЛЕТ, а, ч. Прикраса з кош¬ 

товного і гарного матеріалу у ви¬ 
гляді великого кільця, яку носять на 
зап’ясті руки. • браслетка. □ брас¬ 
летка, браслетний. 
БРАТ, а, ч.\ у зверт. бр ате. 1. 

Кожний із синів стосовно до інших 
дітей того ж батька або матері. 
& Брат у перших, двоюрідний 
брат — син дядька або тітки; Бр ат 
У других — син двоюрідного дядь¬ 
ка або тітки; Молочний брат — син 

годівниці стосовно до чужих дітей, 
яких вона годує. Ваш брат — ти, 
ви і подібні до тебе, до вас; їхній 
брат — вони і подібні до них; Наш 
брат — ми, я і подібні до нас, до 
мене; Свій брат — людина, однако¬ 
ва за положенням, світоглядом 
і т. ін; На брата — на кожного, 
кожному; Як брат з сестрбю: а) ду¬ 
же дружно; б) тепло, як рідні (на 
противагу — як закохані або які пе¬ 
ребувають у любовних зв’язках). 2. 
Людина, до якої є довіра, на яку 
можна покладатися. • друг, по- 
братйм. 3. уроч., поет. Уродженець 
однієї з ким-небудь місцевості. 
• земляк, співвітчйзник. 4. Люди¬ 
на, ідейно пов’язана з іншими людь¬ 
ми у спільній справі, боротьбі. • со¬ 
ратник, товариш, побратйм, 
сподвйжник. 5. Член релігійного 
братства. • чернець, монах. 6. 
тільки одн., у зверт.: брате. Фаміль¬ 
ярне або дружнє звертання до сто¬ 
ронньої особи чоловічої статі. 7. Про 
будь-яку людину стосовно до іншої. 
• блйжній. // □ братець, братунь, 
братусь, братній, братів, братський, 
братбрський, братерній, братство, 
братерство, братання, брататися, 
братія, браття, братчик, братва, 
братовйзна, братова. 
БРАТАТИСЯ, аюся, аєшся, не¬ 

док. 1. Виявляти до кого-небудь 
братні почуття, мати дружні стосун¬ 
ки з кимось. • здружуватися. 2. 
Припиняти воєнні дії та обмінюва¬ 
тися між собою знаками дружби 
(про солдат ворожих армій). 
// □ див. брат. 
БРАТИ, беру, береш, недок:, узя¬ 

ти (взяти), візьму, візьмеш, мин. 
ч. узяв, ла, лб, наказ, сп. візьмй, док. 
1. Захоплювати і тримати руками, 
яким-небудь знаряддям і т. ін. щось 
або когось. • схбплювати. Бр&ти 
(хап&ти) бикй за рбги — діяти 
енергійно, рішуче, починаючи з го¬ 
ловного, найважливішого; Брати 



БРАТИ 96 БРАТИ 

в р^ки (до рук) кога а) підкоряти 
кого-небудь своїй волі, примушува¬ 
ти коритися; б) впливаючи на кого- 
небудь морально, приборкувати; 
Бр&ти (хап&ти) за горло — настир¬ 
ливо або силою домагатися когось; 
Брати за петелькй кога а) загрожу¬ 
вати бійкою (переважно під час 
сварки, суперечки); б) рішуче дома¬ 
гатися чого-небудь від когось; [І] 
в рот не бр&ти чого— нічого не їсти, 
не пити; [І] рГски (рГсочки, крйхти) 
в рот не бр&ти — зовсім нічого не 
їсти, не пити. 2. Набирати яку-небудь 
кількість чогось. Брати воду. 3. 
Зривати ягоди, гриби і т. ін. у якійсь 
кількості. • збирати. □ збирати. 4. 
Рвати коноплі, льон і т. ін. • виби¬ 
рати. □ вибирати. 5. Ставати влас¬ 
ником чогось, мати можливість роз¬ 
поряджатися чимось (рідко кимось). 
• діставати, добувати, здобувати, 
роздобувати. 6. Діставати щось за 
гроші. • купувати. 7. Одержувати 
у своє користування, володіння. 
• заволодівати, оволодівати, заби¬ 
рати, займати. □ забирати. 8. З боя¬ 
ми займати населений пункт, тери¬ 
торію і т. ін. • захоплювати. 

Бр&ти з бою (ббєм) — здобува¬ 
ти, долати що-небудь, переборюючи 
великі труднощі. 9. Мати домов¬ 
леність на плату за виконану робо¬ 
ту. • заробляти, отрймувати, одер¬ 
жувати. 10. Одержувати щось 
у тимчасове користування від кого- 
небудь. • позичати, боргувати, пе¬ 
рехоплювати. 11. Осмислювати щось 
певним чином. • сприймати. 12. Не¬ 
сти, везти, вести щось або когось 
з собою, до себе. • забирати, захбп- 
лювати, прихбплювати. □ забирати. 
13. Приймати для виконання якої- 
небудь роботи за певне винагоро¬ 
дження, за плату. • наймати, наби¬ 
рати (певну кількість). □ набирати. 
14. Піддавати арештові, позбавля¬ 
ти волі. • арештбвувати, заареш- 
тбвувати, забирати. □ забирати. 15. 

Долати важку ділянку шляху, пере¬ 
шкоду. 16. Змінювати напрямок 
руху, робити поворот. • повертати, 
завертати, вернути, забирати, 
скручувати. □ забирати. 17. Відніма¬ 
ти час, сили і т. ін. • забирати. □ за¬ 
бирати. 18. Глибоко входити у чиюсь 
свідомість, визначати її на певний 
час (про думки, почуття, настрій, 
стан). • охбплювати, оволодівати, 
опанбвувати, обіймати, сповнювати. 

Бр&ти за душу (за серце) — хви¬ 
лювати, тривожити або зворушува¬ 
ти кого-небудь чимось; Брати за 
печінкй — дуже дошкуляти, боляче 
вражати кого-небудь, торкаючись 
чогось найболючішого; Бр&ти (прий¬ 
мати) [блйзько] до серця |до 
душГ]: а) болісно сприймати, пере¬ 
живати що-небудь; б) пройматися 
чимось, співчутливо ставитися до 
чого-небудь; в) ставитися до чого- 
небудь з інтересом, надаючи цьому 
великого значення; Бр&ти [собі] 
в голову: а) думати про що-небудь, 
задумувати щось; б) міркуючи, ви¬ 
рішувати що-небудь, надумувати; 
Бр&ти (хап&ти) за живб: а) дуже 
хвилювати, бентежити кого-небудь; 
б) дуже дошкуляти, вражати кого- 
небудь, торкаючись чогось найболю¬ 
чішого. 19. перев. З ос., розм. їсти 
наживку на гачку; потрапляти на 
гачок (про рибу). • ловйтися, вуди¬ 
тися, братися, клювати. □ братися. 
20. Допускати в своє товариство, до 
складу якогось об’єднання людей. 
• приймати, ввбдити, увбдити, вклю¬ 
чати. 21. заст. Одружуватися (про 
чоловіка). • женйтися. Бр&ти за 
себе —одружуватися з ким-небудь; 
Бр&ти рушникй, заст. — сватати, 
свататися; Брати шлюб — одружу¬ 
ватися, вінчатися. 22. Уживається 
при дієсловах у значенні початку ви¬ 
конання дії як спонукальне слово при 
наказовому способі. Бери співай. 
// 4» Брати в шбри (штос, стоси 
і т. ін.): а) підкоряти кого-небудь 
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своїй волі, примушувати коритися; 
6) лаяти, сварити кого-небудь за 
щось; в) впливаючи на кого-небудь, 
змушувати діяти, як треба комусь; 
Брати гріх (рідко гріхй) на д^шу 
(на себе): а) діяти всупереч власній 
совісті, загальноприйнятим нормам 
моралі; б) чинити злочин, убивати 
кого-небудь; в) жарт. Нести мораль¬ 
ну відповідальність за кого-небудь, 
за чиїсь вчинки, дії; Брати на бук- 
сйр — допомагати кому-небудь до¬ 
сягати кращих успіхів у роботі, 
навчанні; Брйти на сббе багато 
(забагато) — перебільшувати 
власні можливості, права і т. ін.; 
Брати на сббе (на своіо душу): а) 
зобов’язуватися, погоджуватися 
і т. ін. здійснити, зробити що-небудь 
самому, самостійно; б) виконувати, 
здійснювати і т. ін. роботу, обов’яз¬ 
ки, функції тощо замість кого-не¬ 
будь; Брати на язикй (на язйк, на 
язика) — розпускати плітки про 
кого-небудь, судити, гудити когось; 
Брати нбги на плбчі (в р^ки, за 
пбяс): а) тікати, бігти, іти геть; 
б) прискорювати ходу, дуже по¬ 
спішати; Брйти на [свої] плбчі: 
а) переобтяжувати себе роботою, 
турботами, клопотами і т. ін.; роби¬ 
ти все самому; б)зобов’язуватися 
щось виконати, зробити; Брйти прй- 
клад — наслідувати кого-, що-небудь; 
Брати своб: а) виявлятися на повну 
силу або сильнішати від чогось; 
б) повністю оволодівати ким-небудь, 
охоплювати когось (про якесь почут¬ 
тя, стан і т. ін.); в) позначатися на 
чому-небудь, виявлятися в чомусь; 
г) домагатися чого-небудь бажано¬ 
го, досягати мети; Брати [своїм] 
горббм — здобувати що-небудь 
ціною великих зусиль, важкою пра¬ 
цею; Брйти [свої] словй назйд — 
відмовлятися від сказаного раніше; 
Брати себб в руки: а) ставати зібра¬ 
ним, цілеспрямованим, діяльним; 
б) оволодівати своїми почуттями, 
4 Тлум, словник укр. мови 

заспокоюватися; Брйти слбво: а) ви¬ 
ступати на зборах, засіданнях і т. ін. 
за власним бажанням; б) з кого. За¬ 
ручатися чиею-небудь обіцянкою, за¬ 
певненням у чомусь; Брати язикй на 
гаплйк — замовкати; Брйти за чйсту 
монбту — щиро вірити, наївно вва¬ 
жати що-небудь за істину, правду; 
Брати на глум (на глузи, на сміх, 
на кпйни, на кпин) — кепкувати, 
глузувати, насміхатися з когось, чого- 
небудь; Брйти верх (гбру) над ким, 
ЧИМ', а) виявлятися сильнішим у своє¬ 
му вияві від кого-, чого-небудь; пе¬ 
реважати когось, щось; б) перемага¬ 
ти, переборювати, долати кого-, 
що-небудь; в) підкоряти своїй волі, 
розпоряджатися, керувати ким-, чим- 
небудь; [І] гблову (в д^мку) [собГ] 
не брйти — не думати, здогадуватися 
про що-небудь. 
БРАТИСЯ, беруся, берешся, не- 

док. 1. Схоплювати рукою, руками 
за щось або за когось. • хапати¬ 
ся, учіплюватися, вчіплюватися. 
4» Братися за бйрки (за чубй, за 
петелькй) — битися з ким-небудь. 
2. за що. Беручи якесь знаряддя, 
діяти ним, виконувати певну робо¬ 
ту. 3. Починати яку-небудь справу, 
роботу і т. ін. • розпочинати, за¬ 
чинати, приступати, прийматися, за- 
хбджуватися. •Ф' Братися за перб — 
починати писати, займатися літера¬ 
турною діяльністю. 4. Застосовува¬ 
ти до кого-небудь якісь дії, часто 
з докором. • прийматися. 5. тільки 
З ос. Ставати наявним де-небудь. 
• з’являтися, виникати, завбдитися. 
6. безос., розм. Про близьке настан¬ 
ня певного відтинка часу, періоду 
життя, події, явища і т. ін. • на¬ 
ближатися, надхбдити, підхбдити, 
ітйся, іти. Братися на світ, без¬ 
ос. — світати, розвиднюватися. 7. 
розм. Рухатися, переміщатися вго¬ 
ру. • підніматися, підійматися, 
п’ястйся, вилізати, підвбдитися. 8. 
розм. Приставати до чогось липко- 
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го. • прилипати, лйпнути, приклею¬ 
ватися, клеїтися, приліплюватися, 
ліпйтися. 9. Сповнюватися якимись 
почуттями, думками, настроями 
тощо; набувати якогось виразу (про 
очі, обличчя). • пройматися, пере¬ 
йматися, випбвнюватися, наповнюва¬ 
тися. 10. Рясно, густо заповнювати¬ 
ся шаром чого-небудь, рослинністю, 
певними предметами. • укривати¬ 
ся, вкриватися, покриватися, засте¬ 
лятися, устелятися, встелятися, усі¬ 
ватися, одягатися. 11. Набувати 
певного стану. Братися водою. 12. 
Потрапляти на гачок (про рибу). 
• ловйтися, вудитися, клювбти, 
брати (перев. З ос.). □ братися. 13. 
заст. Женитися або виходити заміж. 
• одружуватися, паруватися, по¬ 
єднуватися. 14. Пас.д.о брбти у 1—10, 
13, 14, 21 знач. // Братися в но¬ 
ги — швидко тікати, бігти, іти геть; 
Братися (хапбтися) за голову — 
бути у відчаї, розпачі; Братися за 
живіт (за ббки, в боки) — дуже 
сміятися, реготати; Братися за 
розум: а) ставати розсудливим; по¬ 
чинати поводити себе розумно; б) по¬ 
чинати серйозно займатися якою-не- 
будь справою; Братися за своб — 
продовжувати робити що-небудь, на¬ 
полягати на чомусь; Не братися 
[і (ні, ані) ] за холбдну воду — нічо¬ 
го не робити; нічим не займатися. 
БРАТОВА, бї, ж. Дружина бра¬ 

та. □ див. брат. 
БРАТОВИЗНА, и, ж. Спадщина 

після брата. □ див. брат. 
БРАТСТВО, а, с. 1. Груп а людей, 

об’єднаних спільною діяльністю 
і метою, програмою дій, статутом 
і т. ін. • товарйство, громада, 
організація. 2. тільки оди. Відноси¬ 
ни, побудовані на взаємних брат¬ 
ських почуттях, спільності інтересів, 
поглядів. • дружба, братерство, по* 
братймство. // □ див. брат. 
БРАТЧИК, а, V.; узверт. братчи¬ 

ку. І. Член товариства, компанії. 

• товариш, спільник, однодумець. 
2. Член братства (у 1 знач.). 3. Ко¬ 
зак із Запорізької Січі. • січовйк. 
4. іст. Заможний ремісник, повно¬ 
правний член цеху. // □ див. брат. 
БРЕЗЕНТ, у, ч. Груба лляна во¬ 

донепроникна тканина. • брезентй- 
на. □ брезентина, брезентовий. 
БРЕЗКЛИЙ, а, е. Який має на¬ 

бряки, в’ялу обвислу шкіру (про тіло 
або обличчя). • набряклий, опухлий, 
запухлий, одутлий. □ брезклість, 
брбзкнути. 
БРЕЛОК, лка, ч. Прикраса, при¬ 

вішена до ланцюжка кишенькового 
годинника, на браслеті і т. ін. 
БРЕНДІ, невідм., ч. і с. Міцний 

алкогольний напій, різновид конья¬ 
ку з виноградного спирту. 
БРЕНЬКАТИ, аю, аеш, недок. І. 

Утворювати короткі дзвінкі звуки. 
• дзбнькати, дзвякати, дзеленька¬ 
ти, бренькотіти, бренькотати, 
дзеленькотіти, дзвенькати, дзвень¬ 
котіти. □ бренькання, бренькіт, 
бренькнути, бренькотіти, бренько¬ 
тати. 2. Невміло або недбало грати 
на музичному інструменті. • брйнь- 
кати, бриньчати, триндйкати, 
трйнькати. □ бренькання, бренькіт, 
бренькнути. 
БРЕСТЙ, бреду, бредеш; мии. ч. 

брів, брела, брелб; ми. брелй; на¬ 
каз. сп. бредй, недок. 1. Повільно 
або важко йти. • плестйся, плента¬ 
тися, теліпатися, волоктйся, лізти, 
сунути. 2. Іти по воді і взагалі по 
чомусь рідкому, вологому, грузько¬ 
му. • брьбхати, брьбхатися, чвалб- 
ти, чалапати. 
БРЕТЕЛЬКИ, льок, ми. (оди. 

бретблька, и, ж.). Перепинені через 
плече стрічки з матерії або з мере¬ 
жива, на яких тримається жіноча 
сорочка, ліф і т. ін. • плічко. 
БРЕХАТИ, брешу, брешеш, не¬ 

док., розм. 1. Казати неправду. 
• обманювати, заливати. □ брехан¬ 
ня, брехнути, брехун, брехунка, 
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брехач, брехачка, брехуняка, бреху¬ 
ха, брехунець, брехенька, брехлй- 
вий, брехливість, брехня, присл. 
брехлйво. 2. Видавати гавкіт (про 
собак, лисиць і т. ін.). • гавкати, 
гавкотіти, дзявкати, дзявкотіти, 
цявкати, рявкати. □ брехання, брех¬ 
нути, брехлйвий, брехня. 
БРИГАДА, и, ж. 1. Група осіб, 

що виконує разом одне виробниче 
завдання. 2. зал. Кондукторський 
персонал, що обслуговує поїзд. 
// □ бригадйр, бригадйрка, бри- 
гадйрів, бригадйрство, бригадйр- 
ствувати, бригадйрський, бри¬ 
гадний. 3. Військове практичне 
з’єднання у збройних силах, що за 
бойовим складом менше за дивізію. 
□ бригадний. 4. Частина флоту, 
в якій є кілька однотипних військо¬ 
вих суден. □ бригадний. 
БРИГАНТИНА, и, ж.у мор. Лег¬ 

ке судно з вітрилами. • вітрйльник, 
бриг. 
БРЙДЖ, у, ч. Картярська гра. 
БРЙДИТИСЯ, джуся, дишся, 

недок. Відчувати огиду, відразу до 
кого-, чого-небудь. • гидувати, 
гребувати. □ бридкйй, брйдкість, 
бридлйвий, бридлйвість, бридота, 
присл. брйдко, бридлйво. 
БРИДКЙЙ, а, е. 1. Дуже негар¬ 

ний (про людину, обличчя і т. ін.). 
• препоганий, відразливий, по¬ 
творний. □ бридота. 2. Який викли¬ 
кає огиду (про людину, її риси 
тощо). • гидкйй, огйдний, огйдли- 
вий, гидотний, осоружний. □ див. 
брйдитися. 
БРЙЖІ, бр иж і брйжів, ми. (оди. 

брйжа, і, ж). 1. Дрібні хвилі на злег¬ 
ка сколиханій поверхні води. 
• жмури, ряботйння. 2. Дрібні 
поздовжні згини на тканині чи одязі. 
• зборки, зббри, складки. 3. Довгасті 
заглиблення на шкірі (обличчя 
і т. ін.) • зморшки, бганки, складки. 
// □ брйжка, брйжик, брижатий, 
брижуватий, брижчатий, брйжитися. 

_БРИНГТИ 

БРИЗ, у, ч. Легкий береговий 
вітер, який дме вдень з моря, а вно¬ 
чі — з суходолу. 
БРЙЗКИ, зок, ми. (оди. брйзка, 

и, ж.). 1. Краплини рідини, які швид¬ 
ко розлітаються від удару, вітру і т. ін. 
2. Дрібні частинки твердого тіла, що 
розлітаються від удару, вибуху і т. ін. 
// □ бризкати, брйзкатися, бризкан¬ 
ня, брйзнути, брйзкалка. 
БРИКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Підкидати зад і задні ноги; бити 
однією або двома задніми ногами 
(про копитних тварин). • брикати¬ 
ся, копати, хвицати, хвицатися, ви¬ 
хати. 2. Граючись, бігати й робити 
стрибки. • стрибати, плигати, ска¬ 
кати, вибрйкувати, гацати. 3. перен 
розм. Виявляти норовистість у ха¬ 
рактері. • капризувати. // □ брика¬ 
тися, брикання, бриклйвий, брик- 
лйвість, брик виг. 
БРИКЄТ, у, ч. Речовина, спресо¬ 

вана у форму цеглинки, плитки. 
□ брикетний, брикетування. 
БРЙЛА, и, ж. Великий безформ¬ 

ний шматок каменю, землі, льоду, 
глини і т. ін. • груда, грудомаха. 
□ брйлка, бриластий, брилуватий, 
брилистий, брилйстість. 
БРИЛЬ, я, ч. Головний убір з ши¬ 

рокими крисами (переважно соло¬ 
м’яний). □ брйлик. 
БРИЛЬЯНТ, а, ч. Відшліфова¬ 

ний і гранований коштовний камінь. 
• діамант. □ брильянтовий. 
БРИНЗА, и, ж. Сир з овечого 

молока. 
БРИНГТИ, нйть, недок. 1. Вида¬ 

вати або утворювати чим-небудь 
високий протяжний звук (переваж¬ 
но про струни і т. ін.). • дзвеніти, 
дзеленчати, бриньчати. 2. Звучати 
високо, дзвінко (про голос, сміх 
тощо). 3. Видавати одноманітні 
тремтливі звуки під час польоту, 
швидкого руху. • дзижчати, 
дзвеніти, дзинчати, дзеленчати. 4. 
Утворювати монотонні булькотливі 

4* 
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звуки (про воду, що тече). • дзюр- 
чати, дзюркотати, дзюркотіти, же¬ 
боніти. 5. Виділятися яскравим ко¬ 
льором, переважно червоним (про 
квіти, плоди). • горіти, палати, 
паленіти, полум’яніти, яритися, 
жевріти. 6. Раз у раз яскраво бли¬ 
щати, світитися (про джерело світла 
або предмет, на якому відбиваєть¬ 
ся світло). • блйскати, виблйскува- 
ти, поблйскувати, полйскувати. 
// □ бриніння. 
БРИТАНЦІ, і в, мн. (одн. бри¬ 

танець, нця, ч.\ бритйнка, и, ж). Жи¬ 
телі Великої Британії. • англійці. 
БРЙТВА, и, ж. Гострий сталевий 

ніж або спеціальне приладдя для 
гоління. □ див. брйти у 1 знач. 
БРЙТИ, брию, брйеш, недок. 1. 

Зрізувати волосся, переважно брит¬ 
вою. • голйти, вигблювати, обгблю- 
вати, збривати. □ брйтися, бриттй, 
брйтва. 2. перен., розм. Влучно, гост¬ 
ро лаяти когось або щось. • ганити, 
плямувати, ганьбйти. 
БРЙФІНГ, у, ч. Коротка нарада 

представників засобів масової 
інформації, на якій подається по¬ 
годжена учасниками переговорів, 
засідань, конференцій тощо інфор¬ 
мація про їхній хід. 
БРЙЧКА, и, ж. Легкий візок для 

їзди, іноді з відкидним верхом. 
БРІД, брбду, ч. Мілке місце 

річки, озера або ставка, в якому 
можна переходити або переїжджа¬ 
ти на інший бік. □ присл. бродом, 
убрід. 
БРОВА, й, ж.; мн. брбви, брів. 

Дугаста смужка волосся над очною 
ямкою. □ брівка, броватий, брова¬ 
стий, бровенй. 
БРОДЙТИ1, броджу, бродиш, 

недок. 1. Повільно ходити по мілкій 
воді і взагалі по чомусь рідкому, 
грузькому. • брьбхати, брьбхатися, 
чалапати. 2. Ходити без певної мети 
й напрямку. • блукати, тинятися. 
3. Ходити або їздити по світу, часто 

змінюючи місце перебування, не зна¬ 
ходячи собі постійного перебування. 
• блукати, мотатися, віятися, вешта¬ 
тися. 4. перен. Поволі рухатися, пе¬ 
ресуватися з одного місця на інше 
(про що-небудь неживе). • блукати, 
блудйти, сновигати. 
БРОДЙТИ2, брбдить, недок. 

Бути в стані бродіння. • ферменту¬ 
вати, ферментуватися, шумувати, 
грати. □ бродіння, бродйло, бро- 
дйльний. 
БРОЙЛЕР, а, ч. 1. Відгодоване 

на м’ясо курча віком 60—70 днів. 
2. Пр иміщення, птахоферма для 
відгодівлі таких курчат. • брбйлер- 
ник. // □ брбйлерний, брбйлерник. 
БРОКЕР, а, V.; у зверт. брбкере. 

Окрема особа чи фірма, що спеціа¬ 
лізується на посередницьких біржо¬ 
вих операціях. • маклер. □ брб- 
керський. 
БРОКОЛІ, невідм., ж. Різновид 

цвітної капусти. 
БРОМ, у, ч. 1. Хімічний елемент, 

символ Вг; важка червоно-бура 
рідина з різким, неприємним запа¬ 
хом. 2. Ліки, які містять у своєму 
складі сполуки брому. // □ брб- 
мистий, брбмний, брбмовий. 
БРОНЗА, и, ж. 1. Сплав міді 

з оловом, алюмінієм та іншими ме¬ 
талами. □ бронзувати, бронзуван¬ 
ня, бронзувальник, бронзувальниця, 
брбнзовий. 2. Художній виріб із та¬ 
кого сплаву. □ брбнзовий. 3. перен. 
Колір, подібний до кольору такого 
сплаву. □ бронзовіти, брбнзовий. 4. 
розм. Про бронзову медаль за третє 
місце в спортивних змаганнях, на 
конкурсі і т. ін. // □ брбнзовий. 
БРОНХИ, ів, мн. (одн. брбнх, 

а, ч.). Трубки, які з’єднують дихаль¬ 
не горло (трахею) з легенями і про¬ 
водять в них повітря. □ бронхіаль¬ 
ний, бронхібли, бронхіт. 
БРОНЯ, брбні, ж. 1. заст. Мета¬ 

левий одяг для захисту тулуба вої¬ 
на. 2. заст. Зброя. 3. Захисне обли- 
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цювання із сталевих плит на 
військових кораблях, поїздах, 
автомобілях і т. ін. • панцир. 
□ броньовйй, бронювати, броню¬ 
вання, броньовик. 4. тільки бронгі. 
Закріплення когось або чогось за 
ким-, чим-небудь; документ на це 
закріплення. □ бронювати, броню¬ 
вання. 
БРОСТЬ, і, ж. 1. перев. збірн. 

Листкові або квіткові бруньки. 
□ брбстка. 2. збірн. Гілки, зелень 
на дереві. 
БРОШКА, и, ж. Прикраса із за¬ 

стібкою, яку приколюють на жіно¬ 
чий одяг біля шиї або на грудях. 
БРОШУРА, и, ж. Друковане ви¬ 

дання невеликого обсягу (не більше 
як 4-5 друкованих аркушів), звичай¬ 
но у м’якій обкладинці. □ див. бро¬ 
шурувати. 
БРОШУРУВАТИ, ую, уеш, не- 

док. Зшивати надруковані аркуші 
в книгу або брошуру. □ брошуру¬ 
вання, брошурувальник, брошуру¬ 
вальниця, брошурувальний, брошу¬ 
рувальня, брошура, брошурка, 
брошурний. 
БРУД, у, ч. 1. Те, що робить кого-, 

що-небудь нечистим. □ брудний, 
брудненький, бруднуватий, бруд- 
нющий, бруднбта, брудбта, брудни¬ 
ти, бруднйтися, бруднення, присл. 
брудно. 2. перен. Розпуста, амораль¬ 
на поведінка, нечесні вчинки і т. ін. 
□ бруднйй, брудбта, бруднбта, 
присл. брудно. // • брудбта, бруд¬ 
нбта. 
БРУДЕРШАФТ: Пйти на бру- 

дершафт — закріпляти дружбу 
особливим обрядом, коли його учас¬ 
ники одночасно випивають зі своїх 
чарок, цілуються і відтоді зверта¬ 
ються один до одного на «ти». 
БРУДНЙЙ, а, е. 1. Покритий 

брудом (у 1 знач.), болотом. • забо¬ 
лочений, закаляний 2. Покритий 
брудом, немитий. • забруднений, 
замазаний, завбжений, замащений, 

_БРУСНЙЦЯ 

зашмарбваний, заялбжений, за- 
смальцьбваний, засалений, замаца¬ 
ний. 3. Такий, у якому є бруд, 
покидьки, сміття і т. ін. (про при¬ 
міщення, подвір’я, посуд і т. ін.). 
• загйджений, засмічений, запога¬ 
нений, запаскуджений. // див. бруд 
у 1 знач. 4. перен. Який викликає 
моральну огиду, осуд. • огйдний, 
мерзенний, мерзбтний, низькйй. 5. 
перен. Який виходить за межі 
прийнятих моральних норм, вира¬ 
жаючи або грубо підкреслюючи 
те, що пов’язано зі сферою інтим¬ 
них, статевих відносин, деяких 
фізіологічних функцій організму. 
• непристбйний, безсорбмний, 
стидкйй, маснйй. □ див. бруд у 2 
знач. 6. Сірувато-мутний (про 
колір). 
БРУК, у, ч. Дорога або вулиця, 

вимощена камінням. • бруківка, 
брущатка. □ брукувати, брукувй- 
тися, бруківка. 
БРУКВА, и, ж. 1. Городня росли¬ 

на, овоч. 2. їстівні корені цієї рос¬ 
лини білого або жовтого кольору. 
// □ бруквяний. 
БРУНАТНИЙ, а, е. Кольору ко¬ 

риці, смаженої кави. • коричневий, 
брунастий. 
БРУНЬКА, и, ж. Зачаток листка, 

квітки, пагона. • пуп’янок, брость 
перев. збірн., брбстка. □ брунь¬ 
ковий, брунитися, брунькувати, 
брунькуватися, брунькування. 
БРУС, а, ч. 1. Обтесана чи об¬ 

пиляна чотиригранна колода, дов¬ 
гий чотиригранний шматок каме¬ 
ню або металу, що застосовується 
на будівництві. 2. Спеціальний 
камінь для гостріння металевих 
предметів (ножа, коси і т. ін.). 
• брусбк, мантачка. 3. Довгастий 
чотиригранний шматок чого-не¬ 
будь. // □ брусбк, брускбвий, бру- 

БРУСНЙЦЯ, і, ж. 1. бот. На 
півкущова вічнозелена рослина. 2. 
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збірн. Ягоди цієї рослини. // □ брус¬ 
ничний. 
БРУТАЛЬНИЙ, а, е. І.Який по¬ 

водить себе грубо. • грубий, різкий, 
хамовитий. 2. Який порушує вимо¬ 
ги пристойності (про слова, висло¬ 
ви тощо). • непристойний, безсо¬ 
ромний, грубий, нецензурний. 
// □ брутальність, присл. бру¬ 
тально. 
БРУТТО, незм. Вага товару ра¬ 

зом з пакуванням. 
БРУХТ, у, у., збірн. Ламані або 

придатні тільки для перероблення 
металеві предмети. • металобрухт, 
ламань. 
БРЮНЄТ, а, ч.; у зверт. брюне¬ 

те. Темно- або чорноволосий чоловік 
із темними очима. • чорнявий, чор- 
новолбсий, чорноголбвий, чорночу¬ 
бий. □ брюнетка. 
БРЯЗК, у, ч. Звуки від ударів по 

металевих або скляних предметах. 
• брязкіт. □ брязкіт, брязкало, 
брязкальний, брязкати, брязкотати, 
брязкотіти, брязкотіння, брязкання, 
бряжчати, бряжчання. 
БРЯЖЧАТИ, чу, чйш, недок. 1. 

Утворювати, ударяючись, дзвінкі 
й різкі, але короткі звуки (про ме¬ 
талеві, скляні та ін. предмети); 
викликати такі звуки, ударяючи 
по металевих і подібних предме¬ 
тах або трусячи ними. • брязка¬ 
ти, брязкотати, брязкотіти, бринь¬ 
чати, дзвякати. □ див. брязк. 2. 
Невміло або недбало грати на 
музичному інструменті. • бряз¬ 
кати. □ брязкати. 
БУБЛИК, а, ч. 1. Круглий крен¬ 

дель із заварного тіста, що має фор¬ 
му кільця. □ бубликовий, бубличок, 
бубличник, бубличниця, бублейник, 
бублейниця. 2. розм. Рульове коле¬ 
со автомашини. • кермб. 
БУБНА, и, ж., картярське. Масть 

у гральних картах, позначувана 
червоним ромбиком, а також карти 
цієї масті. □ бубнбвий. 

БУБНЯВІТИ, іє, недок. 1. Збіль¬ 
шуватися в об’ємі, насичуючись во¬ 
логою; наливатися соками (про на¬ 
сіння, бруньки дерев). • набухйти, 
набрякати, розбухати. 2. Збільшу¬ 
ватися в об’ємі, розпухати від при¬ 
ливу крові, молока тощо (про час¬ 
тини тіла, кровоносні судини і т. ін.). 
• набухати, розбухати, пухнути, 
надуватися, напинатися. // □ буб¬ 
нявіння. 
БУБОН, бна, ч. Ударний музич¬ 

ний інструмент у вигляді обода, 
обтягненого шкірою, з бубонцями та 
металевими пластинами. □ бубняр, 
бубнити, бубоніти, бубоніння. 
БУБОН, у, ч. Напухла лімфатич¬ 

на залоза. □ буббнний. 
БУБОНГТИ, ню, нйш, недок. 1. 

Говорити тихо і невиразно, нероз¬ 
бірливо. • бурмотати, бурмотіти, 
мймрити, буркати. 2. Ударяючи по 
чому-небудь, утворювати короткі 
уривчасті звуки, стукіт. • стукати, 
бубнйти, тюкати, тукати, щокати. 3. 
Неголосно читати, вивчати урок. 
// □ бубоніння. 4. Бити в бубон. 
• бубнйти. □ див. б^бон. 
БУВА, БУВАЄ. 1. З ос., одн., теп. 

ч. до бувати. 2. вставн. сл. Ужи¬ 
вається для вираження нерегуляр¬ 
но повторюваної дії у значенні 
«часом, іноді, трапляється»; ужи¬ 
вається для вираження ймовірності 
чогось неприємного; уживається 
для вираження припущення у зна- 
ченні, близькому до «може»; 
у сполуч. зі словом «як». Коли, якщо, 
випадком. 
БУВАЛИЙ, а, е. 1 . у знач. ім. Той, 

хто багато бачив, зазнав у своєму 
житті. • бувалець, бйтий, тертий, 
стріляний, обметаний. 2. Який має 
досвід у якійсь галузі праці, знань, 
у житті. • досвідчений, тертий, 
бйтий, учений, навчений. 
БУВАЛО. 1. З ос., одн., с., мин. 

ч. до бувати. 2. вставн. сл. Ужи¬ 
вається для позначення нерегуляр- 
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НОСТІ ДІЇ В минулому. • булб, трап¬ 
лялося, часом, іноді. 
БУВАЛЬЩИНА, и, ж. 1. Те, що 

було раніше. 2. Щось дійсне, що 
справді було. • билиця. 
БУВАТИ, аю, аєш, недок. 1. Існу¬ 

вати, неодноразово бути наявним. 
2. Іноді приходити, приїжджати 
куди-небудь. • відвідувати, навіду¬ 
вати. 3. Постійно або певний час 
перебувати в якому-небудь середо¬ 
вищі, товаристві. • обертатися, 
крутйтися, тертися, огинатися. 4. 
Уживається у значенні зв’язки 
в складеному присудку. 
БУГАЙ', я, ч.\ у зверг, бугаю. 1. 

Племінний бик. 2. лайл. Про лю- 
дину. 
БУГАЙ2, я, ч. Нічний болотяний 

птах із родини чапель. 
БУДДА, и, ч. У буддизмі — істо¬ 

та, що досягла найвищої святості. 
□ буддйзм, буддйст, буддйстка, буд¬ 
дійський. 
БУДДЙЗМ, у, ч. Релігія, що ви¬ 

никла в Індії в VI ст. до н. е. та 
була названа за іменем свого за¬ 
сновника Будди. □ див. Будда. 
БУДЕ. 1. З ос., майб. ч., одн. до 

бути. 2. безос. присуди, сл., розм. 
Уживається у значенні «вистачить, 
досить». 3. безос. присуди, сл., розм. 
Уживається у значенні «годі». 
БУДЕНЬ, дня, ч. 1. Не святковий, 

робочий день. 2. перен. Повсякден¬ 
не. трудове життя. • щодення, по- 
всякдення, щоденність, повсяк¬ 
денність. // □ буденний, буденність, 
присл. буденно. 3. перен., перев. ми. 
Життєва одноманітність, усе зви¬ 
чайне, повсякденне. • буденність, 
буденщина, проза, прозаїчність. 
□ буденний, буденність, буденщи¬ 
на, присл. буденно. 
БУДЙЛ ЬНИК, а, ч. Годинник зі 

спеціальним механізмом, що дзво¬ 
нить у потрібний час. 
БУДЙНОК, нку, ч. 1. Будівля, 

споруда, призначена для житла. 

• оселя, кам’яниця, хорбми, хорб- 
мина. □ див. будувати у 1 знач. 
2. Науковий, культурно-освітній, 
побутовий та інший державний 
заклад, установа, а також будів¬ 
ля, де він (вона) міститься. Буди- 
нои відпочиниу. Д Дитйчий 
будйнок — закритий навчально- 
виховний заклад для дітей, які не 
мають батьків; Полбговий будй¬ 
нок — медичний заклад, призна¬ 
чений для надавання медичної 
допомоги під час пологів. 
БУДЙТИ, буджу, будиш, недои. 

1. Переривати, припиняти чийсь 
сон, примушувати прокинутися. 
• розбуджувати, піднімати, роз¬ 
буркувати, розштбвхувати. 2. перен. 
Сприяти виникненню, появі в когось 
певного почуття, настрою, стану. 
• викликати, збуджувати, про¬ 
буджувати, навівати, підіймати. 3. 
перен. Закликати до чого-небудь. 
// □ будйтися. 
БУДІВЕЛЬНИЙ, а, е. 1. Стосов¬ 

но до спорудження будов, до будів¬ 
ництва. • будівнйй, будівнйчий. 
2. Який здійснює будівництво чого- 
небудь, бере безпосередню участь 
у будуванні чогось. 3. Призначе¬ 
ний для будівництва, придатний 
до нього. 4. Який виготовляє окремі 
конструктивні елементи будов. 
// □ див. будувйти у 1 знач. 
БУДІВЕЛЬНИК, а, ч:, у зверт. 

будівельнику. Той, хто будує, спо¬ 
руджує що-небудь, працює на бу¬ 
дівництві. □ див. будувати у 1 знач. 
БУДІВЛЯ, і, ж. 1. Кам’яна, де¬ 

рев’яна або з іншого матеріалу спо¬ 
руда для житла, господарських по¬ 
треб і т. ін. • будбва. 2. рідно. 
Створення яких-небудь споруд. 
• будівнйцтво, будбва. // □ див. 
будувати у 1 знач. 
БУДІВНЙЙ, а, е. 1. Створений 

для будування. □ див. будувати у 1 
знач. 2. перен. Який створює що-не¬ 
будь. • творчий, будівнйчий. 
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БУДІВНИК, а, Ч.\ у зверт. будів¬ 
нику. 1. Той, хто споруджує що-не- 
будь, працює на будівництві. □ див. 
будувати у 1 знач. 2. перен. Той, 
хто створює щось. • творець, будів¬ 
ничий. 
БУДІВНИЦТВО, а, с. 1. Ство- 

рення будівель, яких-небудь споруд. 
• будбва, будування, спорудження, 
споруджування, будівля. 2. Місце, 
де здійснюється будування, а також 
споруджувана будівля. • будбва. 3. 
тільки оди. Наука про споруджен¬ 
ня будов та їхнє художнє оформлен¬ 
ня. • архітектура. // □ див. будува¬ 
ти у 1 знач. 4. тільки оди., перен. 
Створення перших суспільних 
відносин, суспільного ладу, нових 
форм управління державою, органі¬ 
зації праці і т. іш 
БУДІВНЙЧИЙ, а, е. І. Стосов¬ 

ний до будівництва. • будівельний, 
будівнйй. 2. узнай, ім. будівнйчий, 
чого, ч. Фахівець з архітектури. 
• архітектор, збдчий. // □ див. бу¬ 
дувати у 1 знач. 3. перен. Який ство¬ 
рює що-небудь. • творчий, будів¬ 
нйй. 
БУДКА, и, ж. 1. Невелика спо¬ 

руда для вартового, сторожа, уза¬ 
галі для тимчасового перебуван¬ 
ня. Л Суфлерська будка — 
приміщення для суфлера на аван¬ 
сцені. 2. Високе накриття на возі, 
вантажному автомобілі і т. ін. 3. 
Невелике крите приміщення для 
собаки. • буда, конура, хала¬ 
буда. 
БУДОВА, и, ж. 1. Кам’яна дере¬ 

в’яна та інша споруда для житла, 
господарських потреб і т. ін. • бу¬ 
дівля. 2. тільки оди. Дія за 1,2 знач, 
будувати. 3. Місце, де відбуваєть¬ 
ся будівництво. // □ див. будувати 
у 1 знач. 4. тільки оди. Взаємне роз¬ 
ташування частин чого-небудь. 
• побудбва, структура. 5. Форма 
тіла людини. • статура, постать, 
фігура, комплекція. 

БУДУАР, а, ч. Невелика розкіш¬ 
но прибрана кімната багатої жінки 
для відпочинку і зустрічей із 
найближчими друзями. □ будуар¬ 
ний. 
БУДУВАТИ, ую, уєш, не док. 1. 

Споруджувати яку-небудь будівлю 
(будівлі). • зводити, ставити, 
підвбдити, піднімати, підіймати. 
□ будуватися, будування, будбва, 
будівля, будівельний, будівельник, 
будівельниця, будівнйй, будівнйк, 
будівнйця, будівнйцтво, будівнйчий, 
будйнок, будйночок, будйнковий. 
^ Будувати на піск^ що — ґрун¬ 
туватися, базуватися на непевній, 
ненадійній основі (про плани, роз¬ 
рахунки і т. ін.); Будувйти повітряні 
(надхмарні) з&мки — придумува¬ 
ти нездійсненні, відірвані від жит¬ 
тя плани, мріяти про щось не¬ 
досяжне. 2. Виготовляти, складати 
механізм, машину тощо. 3. перен. 
Робити що-небудь на якійсь основі. 
• ґрунтувати, базувати, опирати. 4. 
перен. Давати початок існування 
чомусь новому. • створювати. 5. 
Креслити на підставі зроблених 
розрахунків. 
БУДЬ-ДЕ, присл. 1. У будь-яко¬ 

му місці, байдуже де. • хоч де, де 
завгбдно, де хбчеш (хбчете і т. ін.). 
2. У будь-якому місці, без вибору. 
• навмання, наздогад, навздогад. 
БУДЬ-КОЛИ, присл. У будь- 

який час, байдуже коли. • хоч колй, 
повсякчас, кодй завгбдно, колй 
хбчеш (хбчете і т. ін.), колй-будь. 
БУДЬ-КУДИ, присл. 1. У будь- 

яке місце, байдуже куди. • хоч кудй, 
кудй завгбдно, кудй хбчеш (хбчете 
і т. ін.), кудй-будь. 2. Без будь-якої 
мети й конкретного напрямку (при 
дієсловах руху). • навмання, на¬ 
здогад, навздогад. 
БУДЬ-ХТО, будь-когб, займ. не- 

означ. Немає значення, байдуже хто. 
• хоч хто, хто завгбдно, хто хбчеш 
(хбчете і т. ін.), хто-будь. 
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БУДЬ-ЧИЙ, я, є, займ. неознач. 
Все одно, байдуже чий. • хоч чйй, 
чий завгодно, чий хбчеш (хбчете 
і т. ін.), чий-будь. 
БУДЬ-ЩО, будь-чогб, займ. не¬ 

означ. Все одно, байдуже що. • хоч 
що, що завгодно, що хбчеш (хбчете 
і т. ін.). 
будь-шА присл. За всяку ціну, 

за всяких умов. • обов’язкбво, не¬ 
одмінно, кбнче, будь-що-будь. 
БУДЬ-ЯК, присл. Без старання 

й ретельності. • недбало, несумлін¬ 
но, абйяк, як-небудь. 
БУДЬ-ЯКЙЙ , а, е, займ. неознач. 

Все одно, байдуже який. • хоч якйй, 
якйй завгодно, якйй хбчеш (хбчете 
і т. ін.). 
БУДЙК, а, ч. Колюча трав’яни¬ 

ста рослина-бур’ян. □ будякбвий, 
будячйна, будячйще, будячбк, будя- 
чйння. 
БУЖЕНЙНА, и, ж. Особливим 

способом приготовлена свинина. 
БУЗИ НА, й, ж. 1. Кущ або дере¬ 

во з родини жимолостевих із чор¬ 
ними або червоними ягодами. 2. 
Ягоди цієї рослини. □ бузиновий, 
бузйнник. 
БУЗОК, зку, ч. 1. Густий чагар¬ 

ник із великими суцвіттями лілових, 
фіолетових чи білих запашних кві¬ 
тів. 2. Квіти цієї рослини. □ буз- 
кбвий.ад 
БУЙ, я, ч. Сигнальний плавок на 

річці, озері, морі для позначення 
мілизни, підводних каменів та ін. 
□ буйок. 
БУЙВІЛ, вола, ч. Велика свій¬ 

ська тварина — рід бика. □ буйво- 
лйця, буйволеня, буйволів. 
БУЙНИЙ, а, е. 1. Який вияв¬ 

ляється з великою силою (про 
стихійні сили, явища природи). 
• бурхлйвий, навальний, ярий, бур- 
лйвий. 2. Який дуже розрісся. 
• пйшний, розкішний, розбуялий. 
□ буйніти, буйнішати, присл. 
б^йно. 3. Який значно перевищує 

звичайний розмір (про фрукти, 
овочі, зерно). • чймалий, величез¬ 
ний, дорідний. 4. поет. Дуже неспо¬ 
кійний (про море, потік, річку 
і т. ін.). • бурхлйвий, збурений, роз¬ 
бурханий, вируючий, бурлйвий, кле- 
кітлйвий. 5. Якого важко приборку¬ 
вати, непокірний. • норовйстий, 
бриклйвий. 6. перен. Який не має 
меж у чому-небудь (про почуття, 
стан тощо). • нестрймний, не- 
втрймний. □ буйність, присл. буйно. 
БУК, а, ч. Листяне дерево з глад¬ 

кою сірою корою і міцною дереви¬ 
ною. □ буковий. 
БУКВА, и, ж. 1. Письмовий знак, 

що позначає звук або сполучення 
звуків мови. • літера. □ буквочка, 
буквений, буквар, букварик, 
букварний. ’Ф' Мбртва буква — те, 
що не застосовується (переважно 
про закон, постанову і т. ін.); Від 
б^кви до б^кви — від початку до 
кінця. 2. перен. Суто формальне 
значення чого-небудь. □ буквалізм. 
БУКВАЛІЗМ, у, ч. І. Формальне 

слідування чому-небудь, суворе до- 
тримання зовнішнього аспекту 
справи. 2. Сліпе копіювання слів 
оригіналу (у перекладацькій прак¬ 
тиці). // □ буква.ж 
БУКВАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який точ¬ 

но відповідає якомусь текстові, роз¬ 
мові. • дослівний. □ буквальність, 
присл. буквально. 2. Не переносний 
(про значення слова). • прямйй. 
БУКВАР, й, ч. Книжка для по¬ 

чаткового навчання грамоти. • аз¬ 
бука. □ дир. буква у 1 знач. 
БУКВОЇД, а, ч.\ у зверт. бук¬ 

воїде, ірон. Людина, яка надає ве¬ 
ликого значення дрібницям і за 
дрібницями не бачить суті. • фор¬ 
маліст, педант, доктринер. □ бук¬ 
воїдство. 
БУКЕТ, а, ч. 1. Жмут зірваних 

або зрізаних і складених докупи 
квітів. □ букетик. 2. Сукупність 
ароматичних і смакових властивос- 
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тей, характерних для певних сортів 
продуктів. 3. с.г. Кущик молодих 
рослин. □ букетувати, букетування. 
БУКІНІСТ, а, ч.\ у зверт. букі¬ 

ністе. Торговець старими і рідкісни¬ 
ми, старовинними книжками. □ бу¬ 
кіністичний. 
БУКЛЕТ, а, ч. Неперіодичне ви¬ 

дання, віддруковане на одному ар¬ 
куші, складеному в зошит чи шир- 
моподібно. 
БУКОВИНЦІ, ів, мн.(одн. буко¬ 

винець, нця, ч.\ буковйнка, и, ж.). 
Жителі, уродженці Буковини. 
БУКСИР, а, ч. І. Судно або ма¬ 

шина, що тягне за собою або штов¬ 
хає інше судно чи машину. 2. Ка¬ 
нат або трос для пересування 
транспортного засобу за допомогою 
буксира. // □ буксирний, буксиру¬ 
вати, буксирування. 
БУКСУВАТИ, уе, уеш, не док. 1. 

Обертатися, ковзаючись на місці 
і не рухаючись (про колеса); не ру¬ 
хатися внаслідок того, що колеса, 
обертаючись, ковзаються на місці 
(про машину). □ буксування. 2. пе¬ 
ред., розм. Затримуватися, залиша¬ 
тися на колишньому рівні розвитку. 
БУЛАВА, й, ж. 1. іст. Палиця 

з кулястим потовщенням на кінці, 
яка була колись військовою зброєю. 
2. іст. Палиця з кулястим потовщен¬ 
ням на кінці, яка була знаком геть¬ 
манської влади (в Україні і Поль¬ 
щі). • жезл. ^ 
БУЛАНИЙ, а, е. Світло-рудий 

(про масть коня). 
БУЛКА, и, ж. Невелика хлібина 

з пшеничного борошна. □ булочка, 
булочний, булочна, булочник, булоч¬ 
ниця. 
БУЛЛА, и, ж. Папська грамота, 

послання. 
БУЛО. 1. Мин. ч., с., одн. до б^ти. 

2. част. Уживається з дієсловами 
минулого часу для підсилення. 3. 
вставн. сл. Уживається для вира¬ 
ження нерегулярно повторюваної 

дії у минулому. • бувало, трапля¬ 
лося, часом, іноді. 
БУЛЬБА, и, ж. 1. М’ясисте потов¬ 

щення на коренях або взагалі на 
підземній частині рослини. □ буль¬ 
бовий, бульбочка. 2. Порожиста, 
наповнена повітрям кулька, що ви¬ 
никає у рідині або рідкій масі чого- 
небудь. • булька, бульбашка, пузир, 
пухйр, банька. □ бульбочка, булька, 
бульбашка. 3. діал. Картопля. 
БУЛЬВАР, у, ч. Обсаджена де¬ 

ревами широка алея посередині 
вулиці в місті; вулиця з такою 
алеєю. □ бульварчик, бульварний. 
БУЛЬВАРНИЙ, а, е. 1. прикм. 

до бульв&р. 2. перен. Розрахований 
на міщанські смаки і вподобання. 
□ бульварщина. 
БУЛЬДОГ, а, ч. Собака особли¬ 

вої породи з великою тупою мор¬ 
дою, широкими грудьми та корот¬ 
кими товстими лапами. 
БУЛЬДОЗЕР, а, ч. Будівельна 

землерийно-транспортна машина, 
що складається з трактора і ро¬ 
бочого знаряддя для різання і роз¬ 
рівнювання грунту. □ бульдо- 
зерйст. 
БУЛЬЙОН, у, ч. Відвар з м’яса 

без овочів і приправ. □ бульйон¬ 
чик, бульйбнний. 
БУЛЬКАТИ, аю, аеш, не док. Ут¬ 

ворювати короткі й часті звуки під 
час виливання або витікання крізь 
вузький отвір, а також під час ки¬ 
піння (про рідину); видавати звуки, 
схожі на ті, що утворюються під час 
переливання або кипіння рідини. 
• булькотати, булькотіти, клекота¬ 
ти, клекотіти. □ булькання, булько¬ 
тати, булькотіти, булькотання, буль- 
котіння, булькнути, булькіт. 
БУЛЬТЕР’бР, а, ч. Порода служ¬ 

бових собак. 
БУМ виг. Уживається як на¬ 

слідування звуку від пострілу, уда¬ 
ру дзвона, барабана і т. ін. -Ф* Ні 
бум-бум |не знати, не розуміти 



БУМ 107 БУРЖУАЗІЯ 

і т. ін.]: а)зовсім не розумітися на 
чомусь; б) нічого, зовсім, абсолютно. 
БУМ2, у, ч. 1. Різке короткочасне 

зростання попиту на які-небудь то¬ 
вари, акції і т. ін., яке супрово¬ 
джується збільшенням цін на них, 
зростанням виробництва, торгівлі 
і т. ін. 2. фін. Штучне пожвавлення 
на біржі, створюване для підвищен¬ 
ня грошового курсу. 3. Період швид¬ 
кого економічного зростання. 4. пе- 
рен. Пожвавлення навколо якоїсь 
події, заходу, питання і т. ін. • ажіо¬ 
таж, гарячка, лихоманка. 
БУМЕРАНГ, а, ч. 1. Метальна 

зброя австралійських племен, що 
має форму зігнутої палиці, яка сама 
повертається до того, хто її кинув. 
2. перен. Зловмисні дії, що оберта¬ 
ються проти того, хто їх замислив 
або вчинив. 
БУМКАТИ, аю, аєш, недок. Ви¬ 

давати, утворювати глухі звуки. 
□ бумкання. 
БУНДЮЧНИЙ , а, е. 1. Який по¬ 

водиться гордовито, уважаючи себе 
в чомусь вищим від інших. • гордо- 
вйтий, пихатий, чванлйвий. □ бун¬ 
дючитися, бундючність, присл. бун¬ 
дючно. 2. Який відзначається 
розкішшю, багатством оформлення 
тощо. • розкішний, пйшний, бучнйй, 
помпезний. □ присл. бундючно. 
БУНКЕР, а, ч. І. Спеціальне при¬ 

міщення для зберігання сипких та 
уламкових матеріалів (вугілля, 
піску, зерна тощо). 2. Приміщення 
на кораблі для зберігання твердого 
палива. 3. Складова частина ком¬ 
байна, металевий короб, куди зби¬ 
рається чисте зерно. 4. військ. 
Спеціально обладнане підземне схо¬ 
вище. // □ бункерний. 
БУНТ1, у, ч. Стихійне повстання. 

• заколот □ бунтар, бунтарка,бун¬ 
тарство, бунтарський, бунтівлйвий, 
бунтівнйй, бунтівнйк, бунтівнйця, 
бунтівнйцький, бунтівнйчий, бунту¬ 
вати, бунтуватися. 

БУНТ2, а, ч. Велика кількість 
щільно спакованих однорідних 
предметів. • тюк, стіс, зв’язка. 
БУНТУВАТИ, ую, уеш, недок. 1. 

Здіймати бунт, повстання; брати 
участь у бунті. • бунтуватися, 
збурюватися. □ див. бунт1. 2. Спо¬ 
нукати когось до бунту. • підбурю¬ 
вати, збурювати, підбивати. 3. Ви¬ 
водити когось з душевної рівноваги, 
робити неспокійним. • непокоїти, 
бентежити, хвилювати, баламутити. 
4. розм. Виявляти велике невдово¬ 
лення чимось. • протестувати. 
БУНЧУЖНИЙ, ного, у., іст. Один 

із найвищих військових чинів 
в Україні XVI — XVIII ст., який 
мала особа, що охороняла бунчук. 
БУНЧУК, а, ч. 1. іст. Булава з ме¬ 

талевою кулькою на кінці та з ки¬ 
тицею з кінського волосу як ознака 
влади гетьманів, отаманів у давні 
часи. • жезл. □ бунчуковий. 
БУРГОМГСТР, а, ч.\ у зверг, бур¬ 

гомістре. Голова міської управи 
в деяких країнах. 
БУРДА, й, ж.у розм. Каламутна, 

несмачна рідка страва або напій. 
• баланда, помйї, пійло. 
БУРЕВГЙ, ю, ч. 1. Дуже сильний 

вітер. 2. Негода, що супроводжуєть¬ 
ся сильним, навальним вітром. 
• буря. 3. перен. Бурхливі події, що 
відбуваються в суспільстві. • буря, 
ураган, шквал. 
БУРЕВГСНИК, а, ч. Великий 

морський птах із чорно- чи буро- 
білим оперенням і довгими вузьки¬ 
ми крилами. 
БУРЕЛОМ, у, ч. 1. Сильний вітер, 

що ламає дерева в лісі. 2. Повалені 
бурею дерева. // • вітролбм, 
вітровал. 
БУРЖУАЗГЯ, ї, ж. У капіталі¬ 

стичному суспільстві — клас, що 
володіє засобами виробництва 
і живе на прибутки від найманої 
праці. □ буржуа, буржуй, буржуй¬ 
ка, буржуйський, буржуазний. 



БУРИЙ 108 БУРЯ 

БУРИЙ, а, е. Темно-коричневий 
колір із сіруватим відтінком. □ бу¬ 
ріти. 
БУРЙТИ, рю, рйш, недок. Сверд¬ 

лити грунт або гірську породу спеці¬ 
альним інструментом. □ бур, бу- 
ровйй, буровйк, бурова, буріння. 
БУРКОТАТИ, очу, бчеш і БУР- 

КОТГТИ, очу, отйш, недок. 1. Гово¬ 
рити тихо і невиразно. • бурмота¬ 
ти, бурмотіти, мймрити, буркати, 
бурчати. □ буркіт, буркати, бурча¬ 
ти, буркотання, буркотіння. 2. Сер¬ 
дито і звичайно неголосно вислов¬ 
лювати своє невдоволення ким-, 
чим-небудь. • бурчати, буркати. 
□ буркотун, буркотуха, буркун, 
буркіт, буркотлйвий, буркітлйвий, 
бурчати, буркати, буркотання, бур¬ 
котіння, присл. буркотлйво, буркіт- 
лйво. 3. Утворювати одноманітні, 
схожі на булькання звуки (про 
річку, струмок і т. ін.). • дзюрчати, 
дзюркотати, дзюркотіти, бурчати. 
□ буркіт, бурчати, буркотання, бур¬ 
котіння. 4. Видавати своєрідні пе¬ 
реливчасті звуки (про голубів, гор¬ 
лиць). • воркувати, воркотати, 
воркотіти, туркати, туркотіти, тур¬ 
чати. □ буркіт, буркотлйвий, бур¬ 
кітлйвий, буркотання, буркотіння. 
БУРЛАКА, и, ч.\ у зверт. бур¬ 

лако. 1. заст. Людина без постійної 
роботи і постійного місця прожи¬ 
вання. • волоцюга, мандрьбха, 
приблуда. 2. Той, хто не має сім’ї. 
• одинак, одинбкий, самітній, 
самбтній, одинець. // □ бурлач¬ 
ка, бурлацький, бурлацтво, 
бурлакувати, бурлакування. 3. 
Неодружений чоловік. • холостяк, 
парубок. 
БУРЛбСК, у, */., літ. Жанр гумо¬ 

ристичної поезії, комічний ефект 
у якій досягається тим, що героїч¬ 
ний зміст викладається навмисно 
грубо, знижено або ж навпаки про 
«низьке» говориться піднесено, уро¬ 
чисто. □ бурлескний. 

БУРОВА , ої, ж. Вишка з комп¬ 
лексом обладнання для буріння 
свердловин. □ див. бурити. 
БУРОЗЕМ, у, ч. Бурий лісовий 

або степовий грунт. □ буроземний. 
БУРСА, и, ж. 1. Чоловіча духов¬ 

на школа в Україні у XVIII - сере¬ 
дині XIX ст. 2. Гуртожиток при 
такій школі. □ бурсак, бурсацтво, 
бурсацький. 
БУРУЛЬКА, и, ж. Льодинка, що 

утворилася під час стікання ріди¬ 
ни і має форму загостреної донизу 
палички. 
БУРХЛ ЙВИЙ, а, е. 1. Який буяє, 

бурхає, виявляється з великою си¬ 
лою (про стихійні сили, явища при¬ 
роди). • буйний, ярий, навальний, 
бурлйвий. 2. Дуже неспокійний (про 
море, потік, річку і т. ін.). • бурлй¬ 
вий, буйний,збурений, розбурханий, 
вируючий, клекітливий. 3. перен. 
Сповнений різноманітних і не¬ 
спокійних подій, переживань і т. ін. 
• буремний, буряний, бурний, бур¬ 
лйвий. 4. перен. Який виявляється 
з великою силою (про почуття та їх 
вираження). • бурлйвий, буйний, 
бурний, вулканічний. 5. перен. Який 
відзначається великою швидкістю, 
інтенсивністю тощо (про розвиток, 
зростання чогось). • стрімкйй, 
швйдкісний, шалений. 6. перен. 
Який відбувається, триває з по¬ 
стійним напруженням. • напруже¬ 
ний, інтенсйвний, гарячий. 
// □ бурхлйвість, присл. бурхлйво. 
БУРШТЙН, у, ч. 1. Скам’яніла 

смола хвойних дерев (переважно 
жовтого кольору різних відтінків). 
2. Виріб з цієї смоли. 3. перен. Те, 
що кольором, блиском, прозорістю 
нагадує таку смолу. // • янтар. 
// □ бурштйновий. 
БУРЯ, і, ж. 1. Негода, що супро¬ 

воджується сильним, навальним 
вітром з дощем, грозою, а взимку — 
зі снігом. • буревій, шторм (у вели¬ 
ких водоймищах), циклон, хуртовй- 
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на. □ буряний, присл. буряно. 2. 
перен. Глибоке хвилювання, сильні 
душевні переживання. • гроза. 

Буря у склйнці водй — супереч¬ 
ки, тривоги з дріб’язкових, не вар¬ 
тих уваги питань. 3. перен. Дуже 
сильне, бурхливе виявлення по¬ 
чуттів. • ураган, шквал. 4. Бурх¬ 
ливі події, що відбуваються 
в суспільстві. • ураган, шквал, бу¬ 
ревій. 
БУРЯК, а, ч. 1. Городня росли¬ 

на, однорічний і багаторічний ово¬ 
чевий коренеплід. 2. Корінь цієї 
рослини, що вживається як їжа 
і корм для худоби, а також є си¬ 
ровиною для промисловості. 
// □ бурячбк, бурячище, буряко¬ 
вий, бурячкбвий, бурячиння, 
буряковиння, буряківнйк, 
буряківнйця, буряківнйцький, бу- 
ряківнйцтво, буряковіти. 
БУР’ЯН, у, ч. Загальна назва 

трав’янистих рослин, що не культи¬ 
вуються людиною, але ростуть се¬ 
ред культурних рослин, а також на 
необроблюваних землях; будь-яка 
така рослина. □ бур’янйна, бур’я- 
нйнка, бур’янець, бур’яновий, 
бур’янйстий, бур’яніти. 
БУСОЛ, БУСЕЛ, сла, ч. Великий 

перелітний птах із довгим прямим 
дзьобом і довгими ногами. • леле¬ 
ка, чорногуз. □ буслйха, буслйний, 
буслячий. 
БУТАФОРІЯ, ї, ж. 1. Зроблені 

з легких і дешевих матеріалів копії 
справжніх речей, що використову¬ 
ються в театрі як предмети сценіч¬ 
ної обстановки. 2. Копії наявних 
у продажу товарів, спеціально ви¬ 
готовлені для обладнання вітрин, 
реклами тощо. // □ бутафорний, 
бутафорський. 3. перен. Фальшив¬ 
ка, підроблення, розраховане на 
зовнішній ефект. 
БУТЕРБРОД, а, ч. Шматочок 

хліба з маслом, ковбасою, сиром, 
шинкою і т. ін. 

БУТИ, теп. ч. усіх осіб одн. і мн. 
має форму є, рідше єсть, архаїчні 
форми 2 ос. одн. єси, 3 ос. мн. суть; 
мин. ч. був, була, булб; мн. булй; 
недок. 1. Мати місце в дійсності. 
• існувати, побутувати. Будь¬ 
мо!— традиційний тост за часту¬ 
ванням вином, горілкою. 2. Ужи¬ 
вається на означення наявності 
кого-, чого-небудь десь, у когось. 
• матися, водйтися. 3. Про перебу¬ 
вання когось де-небудь. • перебу¬ 
вати, бувати, пробувати, пропада¬ 
ти, знахбдитися. 4. Про перебування 
когось у якомусь стані, середовищі. 
• перебувати, бувати, пробувати, 
знахбдитися. 5. чому. Про те, що не¬ 
одмінно трапиться, настане. • не 
минути, не втектй. 6. тільки мин. або 
майб. ч., розм. Випасти на долю 
кого-небудь (переважно про пока¬ 
рання за провину). • дістатися, пе¬ 
репасти, нагоріти, влетіти. 7. Мати 
місце (про дію, подію, явище тощо). 
• відбуватися, траплятися, 
здійснюватися, діятися, робйтися, 
чинйтися. 8. ким, за кого. Про 
спорідненість, свояцтво тощо. • до- 
вбдитися, матися. Б^ти за б&тька 
(сина і т. ін.) кому — заступати 
батька (сина і т. ін.); ставитися до 
когось, як батько (син і т. ін.). 9. за 
ким. Перебувати у шлюбі з ким-не- 
будь (про жінку). 10. тільки мин. або 
майб. ч., у кого, рідко до кого. При¬ 
йти, приїхати куди-небудь, до когось; 
відвідати кого-, що-небудь. • бува¬ 
ти, навідувати. [І] д^ху не б^де 
чийого, де — уживається для вира¬ 
ження запевнення в тому, що хто- 
небудь більше ніколи не прийде ку¬ 
дись; Ногй не б^де чиєї, де — 
уживається для вираження погроз¬ 
ливого запевнення у тому, що хто- 
небудь ніколи не прийде до когось 
або кудись. 11. тільки мин. або майб. 
ч. Трапитися, статися. Будь що 
б^де; Хай б^де, що б^де — ужи¬ 
вається для вираження рішучості 
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у здійсненні чогось небезпечного, 
ризикованого; Б^ти чому — неод¬ 
мінно трапиться, настане що-не- 
будь; Не б^де діла — нічого не ви¬ 
йде, не варто чого-небудь домагатися; 
Не б^ти кому, чому— не існувати¬ 
ме хтось, не відбудеться що-небудь. 
Якось-то б^де — усе якимсь чи¬ 
ном улаштується, владнається. 12. 
тільки мин. або майб. ч. Надходити 
(про час, пору року, погоду і т. ін.). 
13. тільки майб. V., безос., розм. 
Вистачити. 14. тільки майб. або мин. 
«/., з кого, розм. Стати ким-небудь, 
набувши певних знань, рис і т. ін. 
15. тільки майб. у., безос., розм. 
Уживається при наближеному ви¬ 
значенні кількості, ваги, віддалі 
тощо. 16. Уживається як зв’язка 
в іменному складеному присудку. 
• становити, становити соббю, 
являти соббю, бувати. 17. тільки 
майб. ч. У поєднанні з інфінітивом 
уживається як допоміжне дієслово 
для творення майбутнього часу. 
// ^ Був (булй, було, булй) та 
заг^в (загулй, загулб, загулй) — 
давно зник, немає вже; Будь здорбв 
(здорбва); будьте здорбві — 
ввічливе побажання під час про¬ 
щання; Будь л&ска; Будьте ласка¬ 
ві! — ввічлива форма звертання до 
кого-небудь з якимсь проханням; 
Бути на побігбньках (на по¬ 
біганках); а) у кого. Перебувати 
у залежному становищі, виконую¬ 
чи чиї-небудь незначні доручення, 
роблячи послуги комусь; б) викону¬ 
вати нескладну роботу. Здорбв був; 
Здорбва була; Здоровенькі булй — 
вітання під час зустрічі; Не я б^- 
ду — уживається для запевнення 
у чому-небудь; Так тому й б^ти — 
Уживається для вираження згоди 
з ким-небудь у чомусь, стверджен¬ 
ня чого-небудь; Хто б там не був — 
байдуже хто; Хоч би там що булб; 
Що б там не було; Як би там не 
булб — за всіх умов і обставин; Як 

був (булб, булй) — не переодяга¬ 
ючись. 
БУТЙК, у, ч. Невеликий магазин, 

де продаються модний фірмовий 
одяг і різні аксесуари. 
БУТТЯ, я, с. І. філос. Об’єктив¬ 

на реальність, що існує незалежно 
від нашої свідомості і поза нею. 
• матерія. 2. Про те, що існує 
в дійсності. • існування, побуту¬ 
вання. 3. уроч. Стан живого організ¬ 
му — людини, тварини, рослини. 
• життй, існування, дні. 4. Повсяк¬ 
денний спосіб існування когось. 
• життй, пббут, існування, життя- 
буття. 5. рідко. Присутність де-не- 
будь. • перебування, пробування. 
БУФЕР, а, ч. 1. Пристрій для 

пом’якшення ударів (у вагона, ав¬ 
томобіля і т. ін.). 2. спец. Поле 
пам’яті або пристрій, що його 
використовують для узгодження 
відмінностей між швидкостями об¬ 
міну, розмірами блоків даних і мо¬ 
ментами виникнення подій під час 
обміну даними. // □ буферний. 3. 
перен. Проміжна ланка, що послаб¬ 
лює конфлікт між двома сторонами. 
БУФЕТ, ч. 1. род. у. Стіл або при¬ 

лавок для продажу закусок і напоїв. 
2. Невеликий заклад громадського 
харчування. • закусочна. // □ бу¬ 
фетник, буфетниця, буфетний. 3. 
род. а. Шафа для зберігання посу¬ 
ду, столової білизни, напоїв і т. ін. 
□ буфетний. 
БУХГАЛТЕРІЯ, ї, ж. 1. Теорія 

і практика обліку грошових та 
інших господарських операцій. 
• рахівництво. 2. Відділ установи 
чи підприємства, який здійснює до¬ 
кументальний господарський облік 
коштів, звітність, контроль за до¬ 
тримуванням фінансової і кошторис¬ 
ної дисципліни тощо. // □ бухгалтер, 
бухгалтерка, бухгалтерський. 
БУХЙКАТИ, аю, аеш, недок., 

розм. Сильно кашляти. □ бухй, бу- 
хйкання, бухйкнути. 
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БУХТА, и, ж. Невелика глибока 
затока. 
БУЦІМ, розм. 1. спол. порівняль¬ 

ний. Приєднує підрядні порівняльні 
частини складного речення або зво¬ 
роти. • наче, неначе, мов, нембв, 
ніби, нібито, буцімто, мбвби, не- 
мбвби, начебто, неначебто. 2. спол. 
з'ясувальний. Уживається для при¬ 
єднання деяких видів підрядних 
частин складних речень зі значен¬ 
ням сумніву, непевності тощо. 
• ніби, мов, неначе, нембв, нібито, 
начебто, мбвби, немовби, буцімто. 
// □ буцімто. 3. част. Уживається 
у значенні, близькому до «схоже на 
те», «ніби», «наче», «немов». 
БУЧА, і, ж. 1. Безладне звучання 

багатьох голосів. • галас, гамір, 
крик, ґвалт. 2. Груба сварка з кри¬ 
ком, шумом. • скандал, тарарам. 
□ бучний. 
БУЯТИ, яє, недок. 1. Виявлятися 

на повну силу. • вирувати, кипіти, 
шуміти, шумувати. □ буяння. 2. 
Пишно, розкішно рости (про рос¬ 
линність). • буйніти, пишатися, 
буяніти. □ буйніти, буяніти, буйн- 
ня. 3. перен. Бурхливо рухатися ве¬ 
ликою масою, виявляти збудження, 
неспокій. • вирувати, клекотати, 
клекотіти, шуміти. 
БЮДЖЕТ, у, ч. 1. Затвердже¬ 

ний у законодавчому порядку 
кошторис очікуваних грошових 
прибутків і видатків держави, 
міста, підприємства на певний 
період. 2. План прибутків і ви¬ 
датків підприємства, організації, 
установи або окремої особи на 
певний період. // □ бюджетний, 
бюджетний, бюджетування. 
БЮЛЕТЕНЬ, я, ч. 1. Коротке 

офіційне повідомлення про подію 
суспільного значення. 2. Зібрання 
офіційних актів, розпоряджень, при¬ 
свячених здебільшого певному колу 
питань. 3. Назва деяких періодич¬ 
них видань. 4. Документ для голо¬ 

сування із зазначеними іменами 
кандидатів. 5. мед. Листок непра¬ 
цездатності. Д Б^ти на бюлетені — 
бути тимчасово звільненим від ро¬ 
боти через хворобу. 
БЮРО, невід м., с. 1. Колегі¬ 

альний орган, який обирається 
або створюється для виконання 
певної (здебільшого керівної, 
розпорядчої) роботи якоїсь 
організації, товариства тощо. 2. 
Назва деяких установ для обслу¬ 
говування населення. Довідкове 
бюро. 3. Вид письмового стола 
з висувною кришкою і шухляда¬ 
ми для паперів. 
БЮРОКРАТ, а, ч.\ у зверт. бю¬ 

рократе. 1. Службова особа, яка, на 
шкоду справі та інтересам грома¬ 
дян, неухильно дотримується фор¬ 
мальностей у справах. • чинбвник, 
канцелярйст. 2. Представник бю¬ 
рократичної системи управління. 
// □ див. бюрократйзм. 
БЮРОКРАТИЗМ, у, ч. 1. Систе¬ 

ма управління країною, якій влас¬ 
тива відірваність від народу і яка 
здійснюється кастою урядовців, що 
захищає інтереси пануючої верхів¬ 
ки. 2. Висування на перше місце 
формального боку у веденні та роз¬ 
в’язанні адміністративних, судових 
та інших справ. • канцелйрщина, 
казенщина, чинбвництво, тяганйна. 
// □ бюрократ, бюрократка, бюро- 
кратйчний, бюрократія, бюрокра¬ 
тизувати, бюрократизуватися, 
бюрократизація, прнсл. бюрокра- 
тйчно. 
БЮСТ, а, ч. 1. Верхня частина 

людського тіла до пояса. 2. Скульп¬ 
турне зображення людини по гру¬ 
ди або по пояс. // • погруддя. 3. 
Молочні залози жінки. • груди, 
пазуха, лбно поет., перса (перси) 
поет. 
БЮСТГАЛЬТЕР, а, ч. Частина 

жіночої білизни, що облягає 
і підтримує груди. • ліфчик. 
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ВАБИТИ, блю, биш, недок. 1. 
Притягувати до себе, знаджувати; 
викликати потяг чимось незвичним, 
цікавим тощо; манити чимось при- 
надливим. □ вабитися, вабкйй, 
ваблення, присл. вабно. 2. Прима¬ 
нювати птахів та звірів звуками. 
□ вабець, вабик. 
ВАГА, й, ж. 1. Важкість якого- 

небудь предмета, що визначаєть¬ 
ся зважуванням. Ф Живй вага. 

На ваг^ зблота. 2. Відповідна 
система мір, застосовувана під 
час зважування. 3. у мн. Прилад 
для зважування. 4. фіз. Сила, з 
якою нерухоме відносно землі тіло 
діє на підпору внаслідок тяжін¬ 
ня. 5. перен. Значення, вплив, 
сила в суспільстві. □ вагар, ваг- 
івнйця, ваговйй, ваговйтість, 
присл. вагбмо. 
ВАГАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. 

1. Не мати здатності прийняти те 
чи інше рішення; бути неспромож¬ 
ним зробити вибір на користь чо¬ 
гось. • роздумувати. 2. перен. Бути 
нестійким, непослідовним у діях, 
у виборі позиції. • хитатися. □ ва¬ 
гання. 
ВАГІТНІСТЬ, ості, ж. 1. Стан 

жінки в період розвитку в її 
організмі зародка, плоду. 2. фізіол. 
Процес, в результаті якого із зап¬ 
лідненої яйцевої клітини в організмі 
розвивається плід. □ вагітна, ва¬ 
гітніти. 
ВАГОН, а, ч. Транспортний засіб, 

спеціально обладнаний для пере¬ 
везення пасажирів і вантажів по 
рейкових коліях, що пересувається 
за допомогою паровоза тощо. □ ва- 
гбнний, вагбнник, вагончик. 
ВАГОНО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
вагбн, напр.: вагоноббіг, вагоноре- 
мбнтний і т. ін. 

ВАДА, и, ж. 1. Негативна риса, 
особливість кого-, чого-небудь. 
• недблік. 2. Те, що шкодить, має 
шкідливий вплив. □ вадити, вади- 
тися, вадкйй, присл. вадко. 
ВАЖИТИ, жу, жиш, недок. 1. 

Визначати вагу кого-, чого-небудь. 
2. Мати певну вагу. 3. перен. Мати 
значення в колективі, в суспільстві. 
• значити. 4. Розраховувати, споді¬ 
ватися на когось. 5. перен. Заміря¬ 
тися на щось, зазіхатися. 6. Ризи¬ 
кувати, наражатися на небезпеку. 
Ф Вйжити здорбв’ям. 
ВАЖІЛЬ, желя, ч. 1. Знаряддя 

(обертальний навколо нерухомої 
опори стрижень), що служить для 
механічного піднімання, підважу¬ 
вання чогось, зрівноважуючи біль¬ 
шу силу меншою. 2. перен. Засіб, 
який може сприяти розвитку чогось, 
досягненню мети, підсилити, пожва¬ 
вити діяльність. *❖* Натйснути на 
потрібні вйжелі. □ важілець, 
важільний. м 
ВАЖКЙЙ, а, е. 1. Який має ве¬ 

лику вагу; який має вагу, більшу, 
ніж подібні предмети. 2. Який по¬ 
вільно засвоюється організмом 
і викликає почуття тягаря в шлунку 
(про їжу). 3. Великий, масивний (про 
людину, тварину). 4. Позбавлений 
легкості, швидкості, повільний, не¬ 
зграбний у рухах. 5. Який вимагає 
великого напруження і зусиль для 
здійснення, виконання і т. ін.; склад¬ 
ний для виконання. 6. Значний за 
ступенем і силою прояву; який вра¬ 
жає і викликає сильні переживан¬ 
ня (і неприємні також). 7. Сильний, 
різкий і неприємний (про запах, дух 
тощо). 8. Який нелегко піддається 
впливові, вихованню, незлагідний у 
стосунках. 9. тільки ж. Вагітна. 
□ важкість, присл. важко; важку¬ 
ватий, присл. важкувато. 
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ВАЖКО... Перша частина склад¬ 
них слів, що може відповідати 
різним значенням слова важкйй, 
напр.: важковаговйй, важкодум, 
важкодоступнии і т. ін. 
ВАЖЛЙВИЙ, а, е. Який має ве¬ 

лике, особливе значення. □ важ- 
лйвість, присл. важлйво. 
ВАЖНИЙ, а, е. 1. Гордовитий, 

з явно вираженим почуттям власної 
гідності. 2. Який має велике значен¬ 
ня. • важлйвий. 3. Який має добру 
якість. • добротний, гарний. □ важ¬ 
ність, важніти, присл. важно; важ¬ 
нющий. 
ВАЗА, и, ж. Посудина, що має 

найрізноманітніші форми і викори¬ 
стовується для тримання квітів, 
фруктів, солодощів тощо або як де¬ 
коративна річ. 
ВАЗЕЛІН, а, ч. Суміш мінераль¬ 

ного масла і твердих парафінових 
вуглеводів, застосовувана в меди¬ 
цині, техніці. □ вазеліновий. 
ВАЗОН, а, ч. Горщик для квітів 

або квіти разом із горщиком, в яко¬ 
му вони ростуть. □ вазбник, вазо¬ 
новий^ вазончик. 
ВАЙЛУВАТИЙ, а, е. Незграб¬ 

ний, неповороткий, повільний у ру¬ 
хах. • тюхтіюватий. □ вайлб, вай¬ 
луватість, присл. вайлувато. 
ВАКАНСІЯ,!, ж. 1. Вільна поса¬ 

да в штаті установи. 2. Вільне місце 
для вступника в навчальному зак¬ 
ладі. □ вакантний. 
ВАКУУМ, у, ч. 1. Розріджений 

стан газу або повітря всередині зак¬ 
ритого резервуару. 2. Простір, 
в якому немає речовини і який являє 
собою фізичне поле в незбуджено- 
му стані. □ вакуумний, вакууму¬ 
вання 
ВАКХАНАЛІЯ, ї, Ж. 1. В ан¬ 

тичному світі — свято на честь 
Вакха — бога родючості, 
виноградарства і виноробства, — 
яке супроводжувалося оргіями. 2. 
перен. Розгульне бенкетування, 

нестримне пияцтво. • бргія. 3. 
перен. Нестримний вияв чого-не¬ 
будь. □ вакханальний, вакханка, 
вакхічний. 
ВАКЦЙНА, и, ж. Медичний 

препарат, виготовлений із ос¬ 
лаблених чи вбитих мікробів, 
вірусів або з продуктів їхньої 
діяльності і застосовуваний для 
запобігання інфекційним хво¬ 
робам (створення імунітету) та 
лікування їх. □ вакцинація, 
вакцйнний, вакцйновий, вакцину¬ 
вати. 
ВАЛ1, у, ч. 1. Довгий високий 

земляний насип, що мав різне 
призначення (для захисту від во¬ 
рога, для господарських потреб, 
для захисту від поводі тощо). 2. 
с. г. Невелика купа сіна, соломи і 
т. ін., в яку згрібається покіс. 3. 
Висока хвиля. 4. перен. Суцільна 
маса чого-небудь, яка рухається 
довгою смугою. 
ВАЛ2, у, ч. Товсті нитки з клоччя. 
ВАЛ3, у, V., техн. Деталь машин 

і механізмів, що обертаючись нав¬ 
коло своєї осі, передає рух зв’язаним 
з нею частинам. 
ВАЛЕР, у, ч. Відтінок тону в ме¬ 

жах одного кольору. 
ВАЛЕРІАНА, и, ж. 1. Багато¬ 

річна трав’яниста рослина, викори¬ 
стовувана в медицині як заспокій¬ 
ливий і тонізуючий засіб для серця 
та центральної нервової системи. 2. 
Ліки з такої рослини. □ валеріано¬ 
вий, валер’янка. 
ВАЛ ЙТИ ’, валю, валиш, недок. 

1. Застосовуючи силу і т. ін., при¬ 
мушувати падати, класти на землю 
і т. ін. 2. перен. Позбавляти можли¬ 
вості триматися на ногах, змушу¬ 
вати лягти (про втому, хворобу, сон 
тощо). 3. Обтяжувати роботою, пе¬ 
рекладати роботу, обов’язки і т. ін. 
на когось. 4. Безладно, у великій 
кількості скидати, кидати щось 
куди-небудь. 
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ВАЛ ЙТИ2, валить, недок. Іти 
у великій кількості, посуватися на¬ 
товпом, рухатися суцільною, густою 
масою. 
ВАЛГЗА, и, ж. 1. Ручна скринь¬ 

ка, тверда коробка з прикріпленою 
кришкою для дорожніх речей. • че¬ 
модан. 2. Опечатаний поштовий 
мішок дипломатичного кур’єра. 
□ валізка, валізочка. 
ВАЛОВЙЙ1, а, е. Не розділений 

на складові частини. • загальний. 
Д Валовйй продукт. 
ВАЛОВЙИ2, а, е. Зроблений 

з валу2. 
ВАЛУВАТИ, ує, недок. I. Невга¬ 

мовно гавкати. 2. Рухатися суціль¬ 
ною масою, натовпом, нескінченни¬ 
ми юрбами. 3. Про баранів — 
покривати вівцю. 
ВАЛУН, а, ч. Обточений дією 

води або льодовиків камінь вели¬ 
ких розмірів, уламок гірської поро¬ 
ди. □ валунний, валунбвий. 
ВАЛЬКУВАТИ, ую, уєш, недок. 

1. Робити стіни будівель із вальків 
глини. 2. Обмазуючи, накладати на 
стіни товстий шар глини. • штука¬ 
турити (глиною). □ валькбваний, 
валькування. 
ВАЛЬЦГ, вальців, мн., техн. 1. 

Два або кілька циліндричних валів, 
що, крутячись, дотикаються один до 
одного і служать для розщеплення, 
роздріблення різного матеріалу, 
який пропускають між ними. 2. 
Машина, основну робочу частину 
якої становлять вали. □ вальцю¬ 
вальний, вальцювальник, вальцю¬ 
вальниця, вальцювання, вальцьбва- 
ний, вальцьовий. 
ВАЛЮТА, и, ж. I. Грошова оди¬ 

ниця країни. 2. Тип грошової систе¬ 
ми, що діє в країні (золота, срібна, 
паперова). 3. Іноземні гроші, век¬ 
селі, чеки тощо, використовувані 
в міжнародних розрахунках. • іно¬ 
земна валіЬта. □ валютний, валют¬ 
ник, валютниця. 

ВАЛЯТИСЯ, юся, єшся, недок. 1. 
Лежати на землі, на підлозі без 
нагляду (недбало кинутим, через 
знесилення тощо). 2. Довго лежати 
без діла, нічим не займаючись, нічо¬ 
го не роблячи (через небажання, 
через хворобу тощо). 
ВАМПІР, а, ч.;узверт. вампіре. 

І. Міфологічна істота у фольклорі 
європейських народів — мрець, 
який нібито виходить із могили, щоб 
ссати кров людей. • упйр. 2. Рід 
великих кажанів із родини листо- 
носих, що живуть у тропічних лісах. 
3. перен. Про людину, що мучить 
або експлуатує залежних від неї 
людей. • кровопйвця. 
ВАНДАЛ ГЗМ, у, ч. Руйнування 

і нищення пам’яток культури, мис¬ 
тецтва, безжальне ставлення до 
чого-небудь цінного. □ вандали, 
вандальський. 
ВАННА, и, ж. 1. Велика довгаста 

та округла посудина для миття 
і купання. 2. Процес миття, купання 
в такій посудині. Д Прийнйти 
в&нну. 3. Спосіб лікування чи 
зміцнення тіла дією сонця, повітря, 
води тощо на його поверхню. 4. 
Відкрита посудина або апарат, 
в якому міститься рідина (розчин, 
розплав і т. ін.). 
ВАНТАЖ, V. 1. Речі, товари, 

які перевозяться або призначені для 
перевезення. 2. перен. Те, що обтя¬ 
жує своєю наявністю. □ вантажний, 
вантаження, вантажити, вантажів¬ 
ка, вантажний, вантажник, ван¬ 
тажниця, вантажницький, вантаж¬ 
ність. 
ВАНТАЖО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
вантаж, напр.: вантажоббіг, ван- 
тажопідйбмний, вантажопотік 
і т. ін. 
ВАНТУЗ, а, ч. Пристрій (невели¬ 

ке держално з гумовим розтрубом) 
для випускання повітря з водогінних 
труб. 
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ВАПНО, а, с. Мінеральна ре¬ 
човина білого кольору, одержува¬ 
на випалюванням вапняку, крей¬ 
ди та ін. карбонатних порід. 
Л Гашене вапно. □ вапнйстий, 
вапнити, вапнйще, вапнований, 
вапнування, вапнувати, вапняк, 
вапняр,вапнярка. 
ВАРВАРИ, ів, мн. 1. У давніх 

греків і римлян — назва чужо¬ 
земців. 2. перен. Жорстокі, некуль¬ 
турні люди, руйнівники культурних 
цінностей. □ варварйзм, варвар¬ 
ство, варварський. 
ВАРИТИ, варю, вариш, недок. 1. 

Кип’ятити у воді або в іншій рідині 
харчові продукти, готуючи страву, 
напій. 2. Готувати за допомогою 
вогню (обід, вечерю, горілку тощо). 
3. спец. Виготовляти, розтоплюючи 
або піддаючи кип’ятінню (про слю¬ 
ду, сталь, скло і т. ін.). □ варений, 
вареник, варенйця, варенуха, вари¬ 
во, варйльний, варйтися. 
ВАРІАНТ, а, ч. 1. Видозміна, 

різновид будь-чого. 2. Одна з 
кількох редакцій того самого твору 
(музичного, літературного тощо) або 
документа. □ варіантний, варіант¬ 
ність, варіаційний, варіація. 
ВАРНЯКАТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Говорити щось неістотне, пусте. 
• базікати, теревенити. 2. Говори¬ 
ти невиразно, незрозуміло. □ вар¬ 
някання. 
ВАРТ, ВАРТИЙ, а, е. 1. Який 

заслуговує чогось; який своїми яко¬ 
стями відповідає чомусь, комусь. 2. 
Який має певну цінність, коштує 
щось. Яйцй виїденого не вартий. 
3. Потрібний, важливий. 
ВАРТА, и, ж. 1. Група людей, 

загін (переважно озброєні), що охо¬ 
роняють кого-, що-небудь. • сто¬ 
рожа. 2. Охорона кого-, чого-небудь. 
О вартівня, вартовйй, вартування, 
вартувати. 
ВАРТІСТЬ, тості, ж. 1. Грошове 

вираження ціни чого-небудь. 2. По¬ 

зитивна якість, цінність. □ вартіс¬ 
ний. 
ВАСАЛ, а, ч.; у зверт. васале. 1. 

У середні віки в Західній Європі — 
феодал, який одержував земельне 
володіння від могутнішого феодала 
і був залежним від нього. • фео- 
датбрій. 2. перен. Підлегла, залеж¬ 
на держава або особа. □ васаль- 
ний. 
ВАСЙЛЬКЙ, їв, мн. 1. Кущова 

трав’яниста рослина з запашни¬ 
ми синіми квітами (вирощують як 
ефіроолійні культури). 2. Квіти 
цієї рослини. □ васильковий, 
васйльбк. 
ВАТ, а, ч. Одиниця вимірювання 

електричної потужності. 
ВАТА, и, ж. 1. Пухната маса з ба¬ 

вовни, шерсті й інших волокнистих 
речовин. □ ватка, ватний, ватник, 
ватбваний,ватувати, ватяний, ватя¬ 
ник, ватянка. 2. Ласощі — спеціаль¬ 
но оброблений цукор, — ідо зовні 
нагадують таку масу. 
ВАТАГА, и, ж.; у зверт. ватаго. 

1. Велика група людей. • юрба. 
2. Організована збройна група. 
□ ватаг, ватагувати, ватажанин, 
ватажити, ватажкувати, ватаж¬ 
ний, ватажник, ватажбк. 3. Ота¬ 
ра овець або стадо дрібної ху¬ 
доби. 
ВАТЕРПОЛО, нев/дм., с. Спор¬ 

тивна гра з м’ячем на воді між 
двома командами. • водне поло. 
□ ватерполіст, ватерполістка, ва- 
терпбльний. 
ВАТМАН, у, ч. Цупкий папір 

найвищого ґатунку для креслення 
або малювання. • ватманський 
папір. 
ВАТРА , и, ж. 1. Вогнище, багат¬ 

тя. 2. Низ печі, на якому випікають 
хліб. 
ВАХТА, и, ж. 1. Чергування. 2. 

мор. Частини, на які розділено ко¬ 
манди для неперервної роботи на 
кораблі. □ вахтовий. 
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ВАШ, ваша, ваше, займ. Який 
належить вам, яким ви користує¬ 
тесь, який стосується вас і т. ін. 
ВДАЧА, і, ж.; у зверт. вдаче. 1. 

Сукупність психічних особливостей 
людини, які проявляються в її діях, 
поведінці тощо. • характер. 2. Ха¬ 
рактерна риса поведінки тварини. 
вдячність, ності, ж. Почуття 

подяки, готовність відповісти за 
послугу, допомогу, зроблене добро. 
□ вдяка, вдячливий, вдячливість, 
вдячний, присл. вдячно. 
ВЕГЕТАРІАНЕЦЬ, я, ч.; у зверт. 

вегетаріанцю. Людина, яка не 
вживає м’яса і харчується лише рос¬ 
линною і молочною їжею. □ вегета¬ 
ріанка, вегетаріанство, вегетаріан¬ 
ський. 
ВЕГЕТАТИВНИЙ, а, е. 1. Пов’я¬ 

заний із ростом і живленням рос¬ 
лин та тварин. 2. Який розмножуєть¬ 
ся нестатевим шляхом. 3. перен. 
Який позбавлений суспільних інте¬ 
ресів. □ присл. вегетатйвно; веге¬ 
тація, вегетаційний. 
ВЕДМІДЬ, медя, ч.; у зверт. вед¬ 

медю. 1. Великий хижий ссавець із 
незграбним масивним тілом, укри¬ 
тим густою шерстю, і короткими 
лапами. 2. перен. Про незграбну, 
неповоротку або про сильну люди¬ 
ну. □ ведмедик, ведмедикуватий, 
ведмедина, ведмедиця, ведмедя, 
ведмедячий, ведмежа, ведмежий. 
ВЕЖА, і, ж. 1. Висока вузька спо¬ 

руда, що має висоту значно більшу 
за ширину (може бути окремою бу¬ 
дівлею або частиною фортеці, па¬ 
лацу тощо). 2. Висока споруда для 
спостереження і передачі сигналів. 
3. В’язниця. 
ВЕЗТЙ, зу, зеш, недок. Пере¬ 

міщати, пересувати якимось транс¬ 
портом кого-, що-небудь з одного 
місця на інше. 
ВЕКСЕЛЬ, я, ч. Письмове борго¬ 

ве зобов’язання встановленої фор¬ 
ми, що дає власникові право не- 

_ВЕЛО... 

заперечно вимагати від боржника 
зазначеної сплати у визначений 
строк. □ вексельний. 
ВЕКТОР, а, ч. Напрямлений пря¬ 

молінійний відрізок. □ векторний. 
ВЕЛ Е... Перша частина складних 

слів, що відповідає словам багато, 
д^же, напр.: велелюдний, велембв- 
ний, велемудрий і т. ін. 
ВЕЛ ЙКДЕНЬ, ВЕЛ ЙКОДЕНЬ, 

кодня, ч. Одне з основних христи¬ 
янських весняних свят, пов’язане 
з воскресінням засновника христи¬ 
янства — Христа. 
ВЕЛИКИЙ,а,е. 1. Значний свої¬ 

ми розмірами, величиною. 2. Який 
уже дорослий. 3. Який перевищує, 
переважає звичайну міру, звичай¬ 
ний рівень. Д Велйка сила. 4. Який 
має важливе значення. 5. Геніаль¬ 
ний, загальновідомий, має високу 
оцінку. 
ВЕЛИКО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
великий у 1 знач., напр.: великодер¬ 
жавний, великолітній, великорозум¬ 
ний і т. ін. 
ВЕЛИЧ, і, ж. 1. Сукупність ви¬ 

ражених рис людини, що вража¬ 
ють своєю силою прояву в праці, 
творчості, почуттях і т. ін. 2. Гор¬ 
довитість, поважність у зовніш¬ 
ньому вигляді, незалежність у ма¬ 
нері триматися. □ величавий, 
величавість, присл. величаво, ве- 
лйчний. 
ВЕЛИЧАТИ, аю, аєш, недок. І. 

Називати когось шанобливим ім’ям, 
підкреслюючи цим свою повагу до 
нього. 2. Прославляти, вихваляти, 
звеличувати. 3. Вшановувати когось, 
співаючи на його честь обрядову чи 
іншу пісню. □ величальний, вели¬ 
чання, величатися. 
ВЕЛІТИ, лю, лиш, недок. Дава¬ 

ти розпорядження, наказувати, ви¬ 
магати. □ веління. 
ВЕЛО... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову велоси- 
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педний, напр.: велодрбм, велопробіг ментах для зміни висоти звуків. 
і т. ін. 
ВЕЛОСИПЕД, а, ч. Дво- або 

триколісна машина, яку рухає 
людина за допомогою ножних 
педалей і ланцюгової передачі. 
□ велосипедйст, велосипедйстка, 
велосипедний. 
ВЕЛЬБОТ, а, ч. Веслова мор¬ 

ська шлюпка із загостреними носом 
і кормою. 
ВЕЛЬВЕТ, у, ч. Міцна бавовня¬ 

на тканина з густим ворсом, схожа 
на оксамит. □ вельветовий. 
ВЕЛЬМИ, присл. 1. Дуже, 

в значній мірі. 2. Багато. 
ВЕЛЬМОЖНИЙ, а, е. І. Родо¬ 

витий, знатний, багатий, який має 
значну владу. 2. Вживається у звер¬ 
танні до особи. □ вельмбжа, вель- 
мбжність, присл. вельмбжно. 
ВЕЛЮР, у, ч. 1. Назва кращих 

сортів тканини (драп, оксамит, 
плюш) з м’якою ворсовою лицьо¬ 
вою поверхнею. 2. М’яка шкіра хро¬ 
мового дублення, схожа на замшу. 
□ велюровий. 
ВЕНЕРИЧНИЙ, а, е. Стосовний 

інфекційних хвороб, що передають¬ 
ся статевим шляхом (сифіліс, гоно¬ 
рея, шанкер м’який). Л Венерйчна 
хвороба. □ венерик, венерблог, ве¬ 
нерологічний, венеролбгія. 
ВЕНЗЕЛЬ, я, ч. Пов’язані між 

собою або перевиті початкові літе¬ 
ри власних імен. □ вензелевий. 
ВЕНТИЛЯТОР, а, ч. Прилад для 

перемішування або переміщення 
під певним тиском повітря, газів або 
їх сумішей із дрібними частинка¬ 
ми. □ вентилювати, вентиляторний, 
вентиляційний, вентиляція, венти- 
льбваний. 
ВЕНТИЛЬ, я, ч. 1. техн. Запір¬ 

ний клапан для вмикання й вими¬ 
кання трубопроводу або для регу¬ 
лювання руху рідини, газу, пари 
і т. ін. у трубопроводі. 2. муз. Вид 
клапана в духових музичних інстру- 

□ вентильний. 
ВЕПР, а, ч.; у зверт. вепре. 1. 

Дикий кабан. 2. Кастрований са¬ 
мець свині. • кабан. □ вбприк, веп- 
рйна. 
ВЕРАНДА, и, ж. Одноповерхова, 

інколи двоповерхова прибудова до 
будинку, відкрита з боків або за¬ 
склена. 
ВЕРБА, й, ж.; у зверт. вербб. 

Дерево або кущ із гнучким гіллям, 
цілісними листками й зібраними 
в сережки одностатевими квітка¬ 
ми; росте здебільшого біля води. 
Д Плакуча вербй. □ вербйна, 
вербйчка, вербний, верббвий. 
ВЕРБЛЮД, а, ч.; у зверт. верб¬ 

люде. Велика жуйна тварина, 
одно- або двогорба, що живе в зоні 
пустель та сухих степів і від¬ 
значається надзвичайною 
витривалістю. □ верблюденя, 
верблюдйця, верблюдка, вер¬ 
блюдячий, верблюжий, верблю¬ 
жина. 
ВЕРБУВАТИ, ую, уєш, НЄДОК. 

Наймати, набирати людей на робо¬ 
ту, до війська. □ вербувальний, вер¬ 
бувальник, вербувальниця, вербу¬ 
вання, вербуватися. 
ВЕРВЕЧКА, и, ж. 1. Один із чо¬ 

тирьох мотузочків, на яких підвіше¬ 
но колиску. 2. перен. Ряд, валка 
кого-небудь, низка чого-небудь. 
ВЕРГАТИ, ю, єш, не док., ВЕРГ¬ 

НУТИ, ВЕРГТИ, гну, гнеш, ДОК. 

З силою щось кидати, шпурляти. 
ВЕРДИКТ, у, ч. Вирок, ухвала 

щодо винності або невинності 
підсудного. 
ВЕРЕДУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Виявляти незадоволення, мати 
примхи, бути надто вибагливим. 
□ вередій, вередлйвий, веред- 
лйвість, присл. вередлйво; вереду¬ 
вання. 
ВЕРЕСЕНЬ, сня, ч.; у зверт. ве¬ 

ресню. Назва дев’ятого місяця ка- 
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лендарного року (першого місяца 
осені). □ вересневий. 
ВЕРЕСК, у, ч. Пронизливий, 

різкий крик, виск, голос. □ вереск- 
лйвий, присл. верескливо; вереску¬ 
ха, верещання, верещати. 
ВЕРЗТИ, зу, зеш, недок. Говори¬ 

ти нісенітницю, дурницю. • базіка¬ 
ти. □ верзякання,верзякати. 
ВЕРНІСАЖ, у, ч. Урочисте 

відкриття художньої виставки. 
ВЕРСІЯ, ї, ж. 1. Один із кількох, 

відмінних один від одного викладів 
або пояснень якого-небудь факту, 
події. 2. юр. Припущення щодо вчи¬ 
неного злочину, яке підлягає пе¬ 
ревірці процесуальним порядком. 
ВЕРСТАК, а, ч. Спеціальний стіл 

із пристроями для кріплення оброб¬ 
люваних ручним способом дерев’я¬ 
них або металевих предметів. 
ВЕРСТАТИ1, аю, аєш, недок. 

Пересуватися в певному напрямку, 
йти кудись. 
ВЕРСТАТИ2, аю, аєш, недок., 

друк. Розташовувати набір тексту 
по сторінках, готуючи до друку. 
□ верстальник,верстальниця,вер¬ 
стання, верстатися, верстатка, 
верстка. 
ВЕРТИКАЛЬ, і, ж. Прямовисна 

лінія, по якій розміщується нитка 
від діяння прикріпленої до неї ваги. 
□ вертикальний, вертикальність, 
присл. вертикально. 
ВЕРТІТИ, рчу, ртйш, недок. 1. 

Рухати, повертати в різні боки, 
обертати навколо осі. • крутйти. 2. 
перен. Розпоряджатися на свій роз¬ 
суд; діяти, спрямовувати дії за влас¬ 
ним бажанням. 3. Сверлити, роби¬ 
ти отвори свердлом. 
ВЕРФ, і, ж. Підприємство на бе¬ 

резі річки, моря, де будують і ре¬ 
монтують кораблі. □ верфний, вер- 
ф’янйй. 
ВЕРХ, у, ч. 1. Найвища частина 

чого-небудь. 2. перен. Перевага 
в чому-небудь. Бр&ти (взйти) 

верх. 3. Зовнішня, лицьова сторона 
одягу, який має підкладку, а також 
матеріал для цієї сторони. 4. муз. 
Високі звуки, ноти. 5. мн. верхй, 
перен. Найвпливовіша частина 
суспільства, організації і т. ін. 
ВЕРХОВЕНСТВО, а, с. Перева¬ 

жаючий вплив, панівне становище 
кого-, чого-небудь. Д Верховенство 
закону. 
ВЕРХОВЙНА, и, ж; у зверт. вер- 

ховйно. Назва високогірної місце¬ 
вості у межах Українських Карпат. 
□ верховйнка, верховйнний, верхо- 
вйнський, верховйнці. 
ВЕРХОВНИЙ, а, е. Найвищий, 

головний. 
ВЕРШЙНА, и, ж. 1. Верхня, най¬ 

вища частина, точка чого-небудь 
(про дерево, гору, кут і т. ін.). 2. 
перен. Найвища точка розвитку, 
найвищий ступінь, довершеність. 
□ вершйнний. 
ВЕРШЙТИ, шу, шйш, недок. 1. 

Закінчувати, укладати стіг, скирту. 
2. Закінчувати робити верх, по¬ 
крівлю. 3. Здійснювати, доводити до 
кінця що-небудь. □ вершйтель, вер- 
шйтелька, вершйтися. 
ВЕРШКЙ, ів, мн. 1. Густий про¬ 

дукт молока з великим вмістом 
жиру, одержуваний відстоюванням 
або сепаруванням свіжого молока. 

Зібр&ти вершки. 2. перен. Най¬ 
краща частина чогось. □ вершкбвий. 
ВЕСЕЛКА, и, ж; у зверт. весел¬ 

ко. Висока дугоподібна різнобарв¬ 
на смуга, яка з’являється над 
землею після дощу внаслідок залом¬ 
лення сонячних променів у крапли¬ 
нах дощу, води. • райдуга. □ ве¬ 
сел кбвий, присл. веселково. 
ВЕСЕЛОЩІ, ів, мн. 1. Стан за¬ 

доволення, радісного настрою, 
схильності до розваг, жартів і т. ін. 
2. Веселі, безтурботні розваги, жар¬ 
ти і т. ін. □ веселий, веселйти, 
веселість, веселіти, веселішати, 
присл. весело; веселун, веселуха. 
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ВЕСГЛЛЯ, я, с. 1. Обряд одружен- 
ня, а також бенкет із нагоди одру¬ 
ження. 2. збірн. Люди, присутні на 
святкуванні одруження. □ весіл¬ 
лячко, весільний, весільчанин. 
ВЕСЛО, а, с. Довге держално 

з лопаттю на кінці, за допомогою 
якого переміщають човен чи інше 
гребне судно. □ весловйй, веслуван¬ 
ня, веслувати, веслйр. 
ВЕСНА, й, ж; у зверт. весно. 1. 

Пора року між зимою і літом. 2. 
перен. Роки дитинства і юності, 
молодість. 3. перен. Початок чогось 
приємного, переможного і т. ін. 
4. При визначенні віку кого-небудь. 
□ весніти, веснонька, веснуван¬ 
ня, веснувати, веснянйй, веснянка, 
присл. веснйно. 
ВЕСТЕРН, а, ч. Жанр амери¬ 

канського кіно, який отримав роз¬ 
повсюдження також за межами 
США. Присвячений звичайно герої¬ 
зації перших поселенців західних 
районів Америки. □ вестернізація. 
ВЕСТЙ, веду, ведеш, нелок. 1. 

Допомагати комусь іти, пересувати¬ 
ся, спрямовувати. 2. Іти, рухатися 
попереду, скеровувати рух. 3. перен. 
Спрямовувати, скеровувати чиюсь 
діяльність. • керувати. 4. Мати пев¬ 
ний напрямок, простягатися куди- 
небудь. 5. Послідовно, систематич¬ 
но займатися чим-небудь. 
ВЕСТИБЮЛЬ, я, ч. Переднє ве¬ 

лике прохідне приміщення в гро¬ 
мадських, рідше житлових будин¬ 
ках. □ вестибюльний. 
ВЕТЕРАН, а, ч.; у зверт. ветера¬ 

не. 1. Бувалий воїн, учасник бага¬ 
тьох боїв. 2. перен. Людина, яка 
багато років пропрацювала в пев¬ 
ній галузі (виробництво, наука, 
освіта, культура і т. ін.). □ вете¬ 
ранський. 
ВЕТЕРИНАР, а, ч.; у зверт. ве¬ 

теринаре. Лікар, що лікує тварин, 
фахівець із ветеринарії. □ ветери¬ 
нарія, ветеринарний. 

ВЕТО, невідм., с., юр. Право вер¬ 
ховної особи чи вищої організації 
забороняти прийняття рішення, 
з яким вони не погоджуються. 
ВЕТХИЙ, а, е. Дуже старий, 

древній; такий, що руйнується, зо¬ 
тліває від часу, від тривалого вико¬ 
ристання і т. ін. □ ветхість. 
ВЕЧІР, чора, ч. 1. Частина доби 

після закінчення дня перед почат¬ 
ком ночі. 2. Вечірнє зібрання з роз¬ 
вагами, частуванням і т. ін. □ ве¬ 
черня, вечеронька,вечеря, вечеряти, 
вечірка, вечірній, вечірниця, вечір¬ 
ній, вечоріти, вечорбвий. 
ВЕШТАТИСЯ , аюся, аєшся, не- 

док. Блудити де-небудь, ходити 
в різних напрямках. 
ВЗАЄМНИЙ, а, е. Який однако¬ 

во виявляється з обох сторін. • обо¬ 
пільний. □ взаємини, взаємність, 
присл. взаємно. 
ВЗАЄМО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
взаємний, напр.: взаємодія, взаємо- 
допомбга, взаємозв’язбк і т. ін. 
ВЗІРЕЦЬ, рцй, ч. 1. Зразок ви¬ 

робу, матеріалу. 2. Те, що намальо¬ 
вано, вишито. • візерунок. 3. Те, що 
варто наслідувати. □ взірцевий, 
взірцевість, присл. взірцево. 
ВЗУТТЯ, я, с., збірн. Вироби, як 

правило, на твердій підошві, що 
носять на ногах. □ взувати, взутий, 
взуттєвий, взуттьовйк. 
ВИ, вас, займ. Уживається в звер¬ 

танні до двох і більше осіб або до 
однієї особи як вияв ввічливості. 
□ вйкати. 
ВИБАГЛИВИЙ, а. е. 1. Який 

ставить великі вимоги, дуже роз¬ 
бірливий, якому важко догодити. 
• вимбгливий, примхлйвий. 2. Вигад¬ 
ливий, складніший, ніж звичайно. 
□ вибагливість, присл. вибагливо. 
ВЙБАЛОК, лка, ч. Невелика 

балка. 
ВИБАЧАТИ, аю, аєш, нелок., 

ВЙБАЧ ИТИ, чу, чиш, док. Проща- 
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ти комусь провину. □ вибачатися, 
вйбачення, вибачливий, присл. ви¬ 
бачливо; вибачний, вибачність. 
ВЙБЕВКАТИ, аю, аеш, док. Роз¬ 

голосити, розказати те, що не слід. 
ВИБИРАТИ, аю, аеш, недок., 

ВЙБРАТИ, беру, береш, док. 1. 
Виокремлювати, виділяти серед 
іншого за якими-небудь ознаками; 
вважати кращим. 2. Виділяти (як 
правило, голосуванням) ту чи іншу 
особу на певну посаду. 3. Робити 
заглибину в чому-небудь, виймаючи 
масу у кілька прийомів. □ вибиран¬ 
ня, вйбори, вйборець, вйбраний. 
ВЙБІЙ1, бою, ч. 1. Заглибина, 

отвір, зроблені в чому-небудь уда¬ 
рянням. 2. Вибите на дорозі заглиб¬ 
лення, яма. • виббїна. 
ВЙБІЙ2, бою, ч. Місце роботи 

шахтаря, кінець гірничого виробіт¬ 
ку. □ вибійник. 
ВИБРЙКУВАТИ, ую, уеш, недок. 

1. Стрибати, відкидаючи задні ноги 
(про копитних тварин). 2. перен. Раз 
у раз грайливо стрибати (про лю¬ 
дину). 3. перен. Пустувати, легко¬ 
важно поводитися, виявляти рап¬ 
тові примхи. □ вйбрик, присл. 
вйбриком;вибрйкування. 
ВИБУВАТИ, аю, аеш, недок., 

ВЙБУТИ, уду, удеш, док. Виходи¬ 
ти з числа наявних (працівників, 
мешканців, учасників тощо). □ ви¬ 
бування, вйбулий. 
ВИБУХАТИ, аю, аеш, недок., 

ВЙБУХНУТИ, ну, неш, док. 1. Роз¬ 
рив деяких речовин, спеціальних 
снарядів і т. ін., що супровод¬ 
жується сильним звуком і руйнів¬ 
ною силою. 2. перен. Раптово вини¬ 
кати, починатися з великою силою 
(про почуття гніву, радості і т. ін.). 
□ вйбух, вибухання, вибухівка, 
вйбухлий, вибуховий, вибухбвість. 
ВИВАРЮВАТИ, рюю, рюєш, не¬ 

док., В Й ВАРИ ТИ, рю, риш, док. 1. 
Добувати, одержувати якісь речо¬ 
вини, варячи що-небудь. 2. Довго 

варити в чомусь, позбавляючи бру¬ 
ду, очищаючи від чого-небудь. 
□ вйвар, вйварений, вйварка, вива¬ 
рювання. 
ВИВЕРГАТИ, аю, аеш, недок., 

ВЙВЕРГНУТИ, ну, неш, док. З си¬ 
лою викидати з себе назовні. 
□ вйвержений, вйверження. 
ВЙВИХ, у, ч. 1. Повне стійке 

зміщення суглобових кінців кісток, 
яке супроводжується опуханням, 
відчуттям болю, унеможливлює нор¬ 
мальну діяльність суглобів. 2. пе¬ 
рен. Відхилення від чого-небудь 
нормального (звичайно про розу¬ 
мові здібності, психіку тощо). □ вй- 
вихнений,вйвихнення, вйвихнути. 
ВИВГДУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ВЙВІДАТИ, аю, аеш, док. Дізна¬ 
ватися про що-небудь таємне, при¬ 
ховане через випитування, спогля¬ 
дання і т. ін. □ вивідач, вйвідки, 
вивідування. 
ВИВІРЯТИ, яю, яєш, недок., 

ВЙВІРИТИ, рю, риш, док. 1. Ре¬ 
тельно перевіряти точність, пра¬ 
вильність, придатність чого-небудь. 
2. Випробовувати когось у чомусь. 
ВЙВІСКА, и, ж. 1. Дошка з на¬ 

писом чи малюнком, що містить 
назву підприємства, установи, вка¬ 
зує на рід діяльності тощо. 2. перен. 
Зовнішній, показний бік чого-не¬ 
будь, ширма, що приховує правду, 
істину. □ вйвісковий, вйвісочка. 
ВИВІТРЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 

док., В Й ВІТРИ ТИ, рю, риш, док. 
1. Освіжувати повітря, забруднене 
чимось (цигарковим димом, газом 
тощо). 2. Руйнувати, змінювати 
щось, повільно і поступово вилуча¬ 
ючи частинки (про дію вітру й інших 
атмосферних явищ). 3. перен. Сти¬ 
рати в пам’яті, примушувати забу¬ 
ти. □ вйвітрений, вйвітреність, 
вйвітрілий, вивітрювання, вивітрю¬ 
ватися. 
вйводок, дка, ч. 1. Усі маля¬ 

та, виведені однією самкою, які три- 
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маються разом (про птахів, тварин). І ня. 2. Місцевість, що можна окину- 
2. перен. Про велику кількість дітей 
у родині. 
ВЙВОРІТ, роту, ч. Внутрішній, 

зворотний бік чого-небудь. □ ви- 
ворітнйй. 
ВИГАДУВАТИ1, ую, уеш, недок., 

ВЙГАДАТИ, аю, аєш, док. 1. Ство¬ 
рювати, винаходити що-небудь нове, 
додумуючись до нього. 2. Говорити 
неправду, робити наклеп. 3. Вере¬ 
дувати, виявляти примхи. □ вйгад, 
вйгаданий, вйгаданість, вйгадка, 
вигадливий, вигадливість, присл. 
вигадливо, вйгадано; вигадник, ви¬ 
гадництво, вигадниця, вигадування. 
ВИГАДУВАТИ2, ую, уеш, недок., 

ВЙГАДАТИ, аю, аєш, док. 1. Зао¬ 
щаджувати на чомусь, скорочува¬ 
ти шлях, час,* полегшувати виконан¬ 
ня. 2. Намагатися дістати з чогось 
прибуток, користь. □ вйгаданий, 
вигадування,вигадуватися. 
ВИГАНЯТИ, ЯЮ, Я€Ш, недок 

ВЙ ГНАТИ, жену, женеш, док. 1. 

Змушувати когось залишати при¬ 
міщення, установу, місцевість і т. ін. 
• проганяти. 2. перен. Видаляти 
(хворобу). 3. Швидко рости, витягу¬ 
ватися, довшати. 4. перен. Швидко 
споруджувати, будувати. 5. Вибива¬ 
ти що-небудь ударом, різким по¬ 
штовхом. 6. Одержувати в процесі 
хімічної обробки. • переганяти. 
ВИГИНАТИ, аю, аєш, ВЙГНА- 

ТИ, вйгну, вйгнеш, док. Надавати 
комусь округлої або довгастої фор¬ 
ми. □ вйгин, вигинання. 
ВЙГІДНИЙ, а, е. Який може 

принести якусь користь, прибуток. 
□ вйгідність, присл. вйгідно; вйгода. 
ВИГІДНИЙ, а, е. Зручний для 

користування; який підходить, при¬ 
датний, сприятливий для чого-не¬ 
будь □ вигідність, присл. вигідно; 
вигода. 
вйгляд, у, ч. 1. Зовнішні озна¬ 

ки, особливості чого-, кого-небудь, 
які створюють відповідне вражен- 

ти зором, поглядом. • краєвйд. 
ВИГОДОВУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

докВЙГОДУВАТИ, ую, уеш, док. 
1. Годуючи, вирощувати кого-, що- 
небудь. □ вигодованець, вигодбван- 
ка, вигодбвування, вигодування. 2. 
Витрати на корм. • згодовувати. 
ВИГОЛОШУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., ВЙ ГОЛОСИТИ, ошу, осиш, 
док. 1. Оприлюднювати промову, 
звернення, постанову і т. ін. 2. Ви¬ 
мовляти які-небудь слова, фрази. 
□ вйголошений, вйголошення, виго- 
лбшування^. 
ВИГОРОДЖУВАТИ, ую, уеш, 

недок., ВЙ ГОРОДИТИ, джу, диш, 
док. Заперечувати провину, до¬ 
водити непричетність до чогось. 
• виправдовувати. □ вигорбджу- 
вання. 
ВИГРАВАТИ, аіЬ, аєш, недок., 

ВЙГРАТИ, аю, аєш, док. 1. Взяти 
верх у грі. • перемогтй. 2. Добива¬ 
тися економії у чомусь. 3. Одержу¬ 
вати якусь перевагу, ставати кра¬ 
щим. 4. Певний час грати на 
музичному інструменті, створюва¬ 
ти мелодію. 5. перен. Переливати¬ 
ся барвами, відтінками, сяяти, 
блищати. 6. У процесі бродіння до¬ 
сягати певної міцності (про вино, 
пиво, брагу тощо). 
ВИГУЛЬКУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., ВЙГУЛЬКНУТИ, ну, неш, док. 
1. Раптово, швидко, несподівано 
з’являтися звідкись, з-за чого-не¬ 
будь. • показуватися, виглядати. 2. 
Виринати з води. 
ВИД1, у, ч. 1. Вигляд, зовнішність. 

2. Обличчя. 3. Частина місцевості, 
яку видно. • краєвйд, вйгляд. 
ВИД2, у, ч. 1. Різновид у ряді 

предметів, окрема галузь діяль¬ 
ності, роботи. 2. Підрозділ, що об’єд¬ 
нує явища, предмети за спільними 
ознаками і входить до загальнішо¬ 
го вищого розділу — роду. • ви- 
довйй. 
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ВИДАВАТИ, аю, аіиі, недок., 
ВИДАТИ, ам, аси, док. 1. Відпус¬ 
кати на руки що-небудь (матері¬ 
альні цінності, продукти і т. ін.). 2. 
Зраджувати когось, виказувати і пе¬ 
редавати ворогові, переслідувачеві, 
супротивникові. 3. Одружувати 
дівчину. 4. Утворювати звуки відпо¬ 
відними органами (про людей, тва¬ 
рин), предметами. 5. Випускати 
друковані твори. 6. Виказувати, 
виявляти якусь особливість, ознаку, 
стан. 7. Удавати з себе кого-небудь; 
представлятися не тим, ким є на¬ 
справді. 8. Офіційно оголошувати 
в документах. 
ВИДАЛЯТИ , яю, яєш, недок., 

ВЙДАЛИТИ, лю, лиш, док. Заби¬ 
рати звідки-небудь геть; відкидати, 
вирізувати, знищувати. □ вйдале- 
ний, вйдалення, видалятися. 
ВИДАТНИЙ , а, е. Який виді¬ 

ляється серед інших якими-небудь 
надзвичайними рисами, якостями, 
особливостями. 
ВИДВОРЯТИ , яю, яєш, недок., 

ВИДВОРИТИ, рю, риш, док. При¬ 
мушувати когось залишити місце 
проживання, перебування. • висе¬ 
ляти. □ вйдворений, вйдворення. 
ВИДЕЛКА, и, ж. Предмет 

у формі ручки з кількома зубцями, 
який використовують у час їди. 
□ виделковий, виделкуватий, виде¬ 
лочка. 
ВИДЕРЖУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., ВИДЕРЖАТИ, у, иш, док. 
1. Витримувати великий удар, 
дію, рух, зберігаючи свої власти¬ 
вості. 2. Переносити біль, напру¬ 
гу, несприятливі умови і т. ін.; 
бути стійким. 3. Проявляти тер¬ 
піння. 4. Відповідати певним 
вимогам під час перевірки, 
екзаменування і т. ін. 5. До¬ 
тримуватися чогось, не відступа¬ 
ти від уже прийнятого. 6. До¬ 
тримуватися технологічного 
процесу, довго зберігаючи щось 

у спеціальних умовах для набут¬ 
тя відповідної якості. □ вйдержа- 
ний, присл. вйдержано; вйдерж- 
ка, видержування. 
вйдимий , а, е. Який можна 

побачити, осягнути зором. □ вйди- 
во, вйдймість, присл. вйдймо. 
ВИДІЛЯТИ , яю, яєш, недок., 

ВЙДІЛИТИ, лю, лиш, док. 1. Відок¬ 
ремлювати кого-, що-небудь із за¬ 
гальної кількості, маси; висувати зі 
свого середовища. 2. Робити що-не- 
будь помітним. 3. Віддавати кому- 
небудь у власність частину майна. 
4. Видаляти, виводити з організму 
назовні що-небудь. □ вйділення, 
виділяння, видільнйй. 
ВЙДІТИСЯ, диться, недок. По¬ 

ставати в свідомості, в уяві, у сні. 
• уявлятися, маритися, здаватися. 
□ видіння, вйдіти. 
виднГти, іє, недок. 1. безос. 

Світати, розвиднятися. 2. Бути вид¬ 
ним, приступним зорові. • ВИДНІТИ- 

ся. □ вйдний, присл. вйдно, вйдко. 
ВИДНОКРАЙ, аю, ч. Обрій, го¬ 

ризонт. • виднокіл, виднокбло, вид¬ 
нокруг. 
ВИДОБУТОК, тка, ч. 1. Процес 

добування корисних копалин із надр 
землі. 2. Певна кількість корисних 
копалин, видобутих із надр землі за 
певний час. 
ВИДОВИЩЕ, а, с. 1. Те, що при¬ 

вертає увагу зору своєю незвичай¬ 
ністю. • видовисько. 2. Вистава 
в театрі, цирку і т. ін. □ видбвищ- 
ний. 
ВИДОЗМІНА, и, ж. 1. Змінюван¬ 

ня певних ознак, властивостей 
у чому-небудь. 2. Змінна ознака, 
властивість. 3. Різновид. □ видо¬ 
змінений, видозмінення, видозмін¬ 
ний, видозмінність, видозмінювати. 
ВЙДРА, и, ж.; у зверт. вйдро. 1. 

Хижий річковий ссавець, з цінним 
хутром темно-бурого кольору. 2. 
Хутро цієї тварини. 3. перен. Про 
надмірно худу жінку. □ вйдровий. 
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ВИДРОбКИЙ, а, е. Про людину 
з очима, повіки яких вивернуті або 
розтягнуті в сторони. 
ВИДУВАТИ , аю, аєш, недок., 

ВЙДУТИ, вйдую, вйдуєш і вйдму, 
вйдмеш, док. 1. Дуючи, видаляти 
ідо-небудь звідкись (про вітер, 
струмінь повітря тощо). 2. Охоло¬ 
джувати. 3. Виготовляти порожнисті 
предмети зі скла дуттям. 4. перен. 
Випивати щось у великій кількості; 
випивати увесь вміст чого-небудь. 
ВИДУМУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ВИДУМАТИ, аю, аєш, док. 1. Ви¬ 
гадувати, винаходити щось. 2. Роз¬ 
повідати (описувати) про те, чого 
немає. □ вйдуманий, вйдумка. 
ВИДУРЮВАТИ, юю, юєш, яе- 

док., В ЙДУ РИТИ, рю, риш, док. 
Одержувати що-небудь хитрощами, 
обманом. • виманювати. □ вйдуре- 
ний, вйдурення. 
ВИЖИВАТИ, аю, аєш , недок., 

ВЙЖИТИ, иву, ивеш, док. І. Всу¬ 
переч умовам залишатися живим. 
2. Мати змогу існувати за раху¬ 
нок незначних коштів, засобів 
тощо. 3. Змушувати когось зали¬ 
шати місце проживання, роботи 
і т. ін., створивши нестерпні умо¬ 
ви. □ виживання. 
ВИЗВІРЯТИСЯ, яюся, йешся, 

недок., ВЙЗВІРИТИСЯ, рюся, 
ришся, док. Звертатися до когось 
або відповідати комусь із роздра¬ 
туванням, злістю, неприязно. 
ВИЗВОЛЯТИ, яю, йєш, недок., 

визволити, лю, лиш, док. 1. 
Звільняти кого-небудьз неволі, по¬ 
лону, ув’язнення і т. ін. 2. Робити 
когось вільним. 3. Повертати назад, 
відвойовуючи захоплену ворожу 
територію. 4. Допомагати виходити 
із скрутного становища. 5. Висми¬ 
кувати, витягати що-небудь за- 
тиснуте, схоплене чимось, кимось. 
□ вйзволений, вйзволення, визво- 
лйтель, визволйтелька, визвбльний, 
визвольницький. 

ВИЗИВНЙЙ, а, е. Який містить 
у собі або виявляє виклик. • задйр- 
ливий. □ присл. визйвно. 
ВИЗИРАТИ, аю, аєш, недок., 

ВЙЗИРНУТИ, ну, неш, ДОК. 1. Ди¬ 
витися, виглядати звідкись, із-за 
чогось. 2. Шукати поглядом, очима; 
дивлячись куди-небудь, чекати ко¬ 
гось, щось. 3. Бути видним. • вид- 
нітися. □ визирання. 
ВЙЗИСК, у, ч. Привласнення 

наймачем праці найманого робіт¬ 
ника без належної оплати. • експлу¬ 
атація. □ визйскуваний, визйску- 
вання, визйскувати, визйскувач. 
ВИЗНАВАТИ, наю, наєш, недок., 

ВЙЗНАТИ, аю, аєш, док. І. Ствер¬ 
джувати існування чогось, когось, 
право на існування, належність 
тощо. 2. Погоджуватися з чимось, 
стверджувати істинність чогось. 
3. Дотримуватися того чи іншого 
віросповідання. □ визнавання, вй- 
знаний, визнання. 
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ, а, е. По¬ 

мітний, основний, істотний, особ¬ 
ливий. 

ВИЗНАЧНЙЙ, а, е. 1. Який від- 
значається особливими позитивни¬ 
ми рисами, якостями. • видатнйй. 
2. Важливий своїм значенням; який 
має значне становище в суспільстві. 
3. Який можна обчислити, виміряти 
і т. ін. 
ВЙЇМКА, и, ж. І. Заглибина в чо- 

му-небудь, зроблена вийманням 
частини чого-небудь із чогось. □ ви¬ 
їм кбвий, присл. виїмкбво; вйїмчас¬ 
тий. 
ВИЙМАТИ, аю, йєш, недок., 

ВИЙНЯТИ, йму, ЙМЄШ, ДОК. 1. 
Діставати, витягати що-небудь із 
чогось. 2. Вибирати, викопувати 
(про ґрунт, корисні копалини і т. ін.). 
□ виймальний, виймання, вййнятий. 
ВИКАЗУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВЙКАЗАТИ, ажу, ажеш, док. 1. 
Висловлювати, говорити все, що є 
на думці (переважно неприємне). 
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дорікати. 2. перен. Виявляти, по¬ 
казувати ознаки чогось (про почут¬ 
тя, настрій і т. ін.). 3. Робити відо¬ 
мим що-небудь приховане, таємне. 
4. Видавати, викривати кого-небудь. 
• донбсити. □ викажчик, викажчи¬ 
ця, виказ, вйказаний, виказування, 
виказувач, виказувачка. 
ВЙКИДЄНЬ, дня, ч. 1 Недоно¬ 

шений плід, народжений »* ^лідок 
перерваної вагітності. 2. Передчас¬ 
не припинення вагітності. 
ВИКЛЮЧАТИ, аю, аєш, недок., 

ВЙКЛЮЧИТИ, у, чиш, док. 1. Усу¬ 
вати зі складу чого-небудь, позбав¬ 
ляти права, місця і т. ін. 2.Унемож- 
ливлювати що-небудь, не допускати 
наявності чогось за даних умов. 3. 
Припиняти дію механізму, чого-не¬ 
будь, роз’єднавши із загальною си¬ 
стемою. □ виключання, вйключений. 
ВИКЛЮЧНИЙ, а, е. 1. Винятко¬ 

вий. 2. Дуже гарний. 3. Який має 
обмежене поширення, поширюєть¬ 
ся тільки на кого-, що-небудь. 
• едйний. □ вйключність, присл. 
вйключно. 
ВИКОМАРЮВАТИ, юю, юєш, 

недок. Робити щось дивовижне, не¬ 
звичайне, несподіване. 
ВИКОНУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ВИКОНАТИ, аю, аєш, док. 1. 
Здійснювати, реалізувати що-не¬ 
будь. 2. Відтворювати художній твір 
(музичний, літературний тощо). 
□ виконавець, виконавиця, вико¬ 
навство, виконавський, виконавчий, 
вйконаний,виконання, виконуваний, 
виконування,викбнувач. 
ВИКОРИСТОВУВАТИ, бвую, 

бвуеш, недок., ВИКОРИСТАТИ, 
аю, аєш, док. Застосовувати що-не- 
будь, користуватися чимось. □ вйко- 
ристаний, використання, викорис- 
тбвуваний. 
ВИКОРІНЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ВЙКОРЕНИТИ, ню, ниш, 
док. Дощенту винищувати, усувати 
кого-, що-небудь. □ викорінювання. 

ВИКОХУВАТИ, ую, уеш, недок., 
ВЙКОХАТИ, аю, аєш, док. Догля¬ 
дати, дбайливо вирощувати кого-, 
що-небудь. 
ВИКРИВАТИ, йю, аєш, недок., 

ВЙКРИТИ, ИЮ, ИЄШ, ДОК. 1. Вияв¬ 
ляти негативні дії чи причетність 
до них когось. 2. Оприлюднювати, 
засуджуючи помилки, хиби, недо¬ 
ліки і т. ін. 3. Розкривати щось за¬ 
ховане, утаїне. □ викривальний, 
викривальник, викривальниця, вик¬ 
ривання, викривач, викривачка. 
ВИКРУТАС, у, ч. 1. Незвичайний, 

несподіваний поворот тіла чи час¬ 
тини тіла. 2. перен. Щось незвичай¬ 
не, несподіване, химерне. □ присл. 
викрутасом. 
ВИКРУЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., В Й КРУТИ ТИ, учу, утиш, док. 
1. Вигвинчувати, виймати, висува¬ 
ти що-небудь крутінням. 2. Скручу¬ 
ючи, витискувати мокру тканину 
(ганчірку, білизну і т. ін.). 3. Залом¬ 
лювати, повертаючи в неприродне 
положення (про руки, ноги і т. ін.). 
4. Домагатися чогось, добиватися 
обманом, хитрощами. □ вйкруче- 
ний, викручування. 
ВЙЛА, вил, мн. Сільськогоспо¬ 

дарське знаряддя — довге держал¬ 
но з кількома паралельними довги¬ 
ми і гострими зубами на кінці, — 
використовуване для ручного під¬ 
німання, розтрушування, перенесен¬ 
ня сіна, соломи і т. ін. 
ВЙЛИЦЯ, і. ж. Опукла кістка 

черепа між оком і верхньою щеле¬ 
пою. 
ВИЛбГА, и, ж. Відвернутий і ви¬ 

прасуваний край на грудях або 
рукавах одягу. □ вилбговий, вилб- 
жистий. 
ВИЛУПЛЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 

док., В ЙЛ У ПИТИ, плю, пиш, док. 
1. Сидячи на яйцях, виводити пта¬ 
шенят. 2. Очищати від шкаралупи. 
3. Виламувати, відокремлювати від 
чого-небудь. 4. Широко розкривати, 
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витріщати (про очі). □ вйлупитися, 
вйлуплений, вйлуплення, вилуплю¬ 
ватися, вйлупок, вилупча. 
ВИЛУЧАТИ, аю, аеш, недок., 

ВЙЛУЧИТИ, учу, учиш, ДОК. 1. 
Забирати у когось що-небудь 
(у юриспруденції — конфісковува- 
ти). 2. Виводити з числа організації, 
установи, колективу. 3. Відокремлю¬ 
вати від стада (про тварин). □ ви¬ 
лучання, вйлучений, вйлучення, 
присл. вйлучено. 
ВИЛЯТИ, яю, яєш, недок. 1. Ма¬ 

хати, рухати хвостом з боку набік. 
2. Мати різкі і часті повороти (про 
дорогу, стежку і т. ін.). 3. перен. 
Ухилятися від чого-небудь за допо¬ 
могою хитрощів; бути нещирим. 
• хитрувати. 
ВИМАГАТИ, аю, йеш, ВЙМОГ- 

ТИ, ожу, ожеш, док. 1. Наполегли- 
во, настирливо просити що-небудь 
у когось. 2. Категорично пропону¬ 
вати і змушувати щось зробити. 
□ вимагання, вимагач, вимбгливий. 
ВИМОВА, и, ж. 1. Специфічне 

передавання слів, окремих звуків, 
інтонацій; специфічне говоріння. 2. 
Особливості звукової системи якої- 
небудь мови, діалекту. □ вимовля¬ 
ння, вимовляти. 
ВИМОТУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ВИМОТАТИ, аю, аеш, док. 1. Мо¬ 
таючи з чого-небудь на щось, 
витягати звідкись. 2. перен. Знеси¬ 
лювати, виснажувати кого-небудь, 
тримаючи в постійній напрузі. 
^ Вимотувати душу. □ вймотаний, 
вимотування. 
ВЙМПЕЛ, а, ч. 1. Вузький, дов¬ 

гий прапор, який піднімають на 
військових суднах. 2. Трикутний 
прапорець як знак ушанування. 
ВЙМ’Я, вйм’я, вймені, с. Орган 

(молочна залоза з сосками) у самиць 
ссавців, функцією якого є вироблен¬ 
ня і виділення молока. 
ВИНА, и, ж. 1. Негативний вчи¬ 

нок, проступок, злочин. Брати 

вин^ на себе. □ винйти, винйти- 
ся, вйнний, вйнен, винуватець, ви¬ 
нуватити. 2. Те, що спричиняє, 
призводить до чого-небудь. • при- 
чйна. 
ВИНАГОРОДА, и, ж. 1. Те, що 

є платою за працю, за які-небудь 
заслуги чи послуги. 2. Те, що даєть¬ 
ся або робиться замість чого-небудь 
втраченого, не здобутого. • компен¬ 
сація. □ винагорбдження, винаго¬ 
роджування, винагороджувати. 
ВИНАХІД, ходу, ч. Що-небудь 

нове, зовсім невідоме, тільки ство¬ 
рене. □ винахідливий, винахідли¬ 
вість, присл. винахідливо, винахід¬ 
ник, винахідництво, винахідниця, 
винахідницький, винахбдити. 
ВИНИКАТИ, аю, аеш, недок., 

ВЙНИКНУТИ, ну, НЄШ, ДОК. 1. 
Зароджуватися, починати існувати. 
• з’являтися. 2. Показувати, става¬ 
ти видним; поставати в уяві. 
□ вйниклий, вйникнення. 
ВИНОГРАД, у, ч. 1. Південна 

витка кущова рослина з широким 
листям і вусиками, з плодами, 
зібраними в грона. 2. Ягоди цієї 
рослини. □ виноградар, виногра¬ 
дарський, винограддя, виноградина, 
виноградний, виноградник. 
ВИНОШУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ВИНОСИТИ, шу, осиш, док. 1. Но¬ 
сити в собі дитину до пологів. 2. 
перен. Обмірковуючи все до най- 
дрібніших деталей, тримати в собі 
до остаточного визрівання (про дум¬ 
ку, рішення, ідею і т. ін.). □ вй- 
ношений, винбшування. 
ВИНЮХУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВИНЮХАТИ, аю, аєш, док. 1. Ню¬ 
хаючи, витрачати все. 2. перен. Ви¬ 
являти що-небудь, простежувати, 
розвідувати. 
виняток, тку, ч. Відхилення 

від звичайно прийнятого, від загаль¬ 
ного правила. Д За винятком. 
□ винятковий, винятковість, присл. 
винятково. 
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ВЙПАД, у, ч. 1. Недоброзичли- 
вий або ворожий виступ проти кого- 
небудь. 2. Прийом у фехтуванні, 
гімнастиці — різка подача корпу¬ 
су вперед або вбік з упором на од¬ 
ночасно винесену зігнуту ногу. 
ВИПАДОК, дку, ч. 1. Те, що тра¬ 

пилося, сталося несподівно. 2. Об¬ 
ставини, стан речей, ситуація. 3. 
Раптовий зручний момент, сприят¬ 
лива ситуація для здійснення чо¬ 
гось. □ випадкбвий, випадкбвість, 
присл. випадкбво, вйпадком. 
ВИПАСАТИ, йю, аєш, недок 

ВЙ ПАСТИ, су, сеш, док. 1. Виго¬ 
довувати худобу на пасовиську. 2. 
З’їдати траву чи іншу рослинність 
на певній ділянці. □ вйпас, випа¬ 
сання, випасатися, вйпасений. 
ВИПИСУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВИПИСАТИ, шу, шеш, док. 1. За¬ 
носити текст чи його частину з од¬ 
ного джерела (з книги, журналу, 
документа і т. ін.) до іншого. 2. За¬ 
мовляти що-небудь чи викликати 
кого-небудь письмово. 3. Старанно 
писати, вимальовувати, креслити. 4. 
Укладати деякі документи (звичай¬ 
но для одержання чогось). 5. 
Письмово оформляти вибуття кого- 
небудь звідкись, з чогось. □ вйписа- 
ний, вйписка, випйсування. 
ВИПРАВДОВУВАТИ, бвую, 

бвуеш, недок.у ВИПРАВДАТИ, аю, 
аєш, док. 1. Визнавати кого-небудь 
невинним. 2. юр. Ухвалювати вирок 
про невинність підсудного. 3. Об¬ 
грунтовувати, доводити необхідність 
певних дій, вчинків і т. ін. (здебіль¬ 
шого сумнівних). 4. Бути гідним 
когось, відповідати вимогам. 
Ф Виправдовувати довГру. 
□ вйправданий, вйправданість, 
вйправдання, виправдувальний, 
виправдування. 
ВИПРОБОВУВАТИ, бвую, бву¬ 

еш, недок., ВИПРОБУВАТИ, ую, 
уєш, док. Перевіряти на ділі якості, 
властивості, здатність до чогось. 

ВИПРОМІНЮВАТИ , юю, юеш, 
не ДОК. у ВИПРОМЕНИТИ, ню, ниш, 
док. 1. Виділяти енергію (теплову, 
електричну, сонячну) променями. 2. 
перен. Виражати почуття, настрій 
усім своїм виглядом. □ випроміню¬ 
вальний, випромінювання. 
ВИПРОСТУВАТИ, ую, уєш, не- 

док.у ВЙ ПРОСТАТИ, аю, аєш, док. 
Розправляти, розпрямляти що-не- 
будь зігнуте, похиле тощо. 
ВЙПУКЛИЙ, а, е. і. Який має 

округло вигнуту назовні поверхню, 
який видається наперед. 2. Витрі¬ 
шкуватий. □ вйпуклість, присл. 
вйпукло. 
ВИР, у, ч. 1. М ісце у водоймі 

з круговим рухом води, що утво¬ 
рюється внаслідок дії протилежних 
течій. 2. Вода, що рухається по кру¬ 
гу. 3. перен. Бурхливий, стрімкий 
рух чогось (натовпу, транспорту, 
подій і т. ін.), який захоплює, втя¬ 
гує. □ вирування, вирувати, вирую¬ 
чи, вируючий. 
ВИРАЖАТИ, аю, аєш, недок.у 

В Й РАЗИ ТИ, жу, зиш, док. 1. Ви¬ 
являти, показувати, унаочнювати 
щось рухами, діями, поведінкою 
і т. ін. 2. Передавати, висловлюва¬ 
ти. 3. спец. Обчислювати, познача¬ 
ти в одиницях виміру. □ виражаль¬ 
ний, виражання, виражатися, 
вйражений, вйраження, виразник, 
виразниця. 
ВЙРАЗ, у, ч. 1. Вияв настрою, 

почуттів очами, мімікою, жестами 
тощо. 2. Висловлювання, фраза. 
Л Крилатий вйраз. 
ВИРАЗКА, и, ж. Ранка на шкірі 

або слизовій оболонці, спричинена 
пораненням, хімічним ураженням, 
інфекційною хворобою і т. ін. Л Вй- 
разка шлунка. □ виразкбвий. 
ВИРАЗНИЙ, а, е. 1. Чіткий, роз¬ 

бірливий, добре окреслений, легко 
зрозумілий. 2. Який зовнішніми оз¬ 
наками передає внутрішні якості, 
почуття, переживання (про очі, об- 
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личчя і т. ін ). □ виразність, присл. 
виразно 
ВЙРВА, и, ж. 1. Глибока яма 

у дні ріки, ставка. 2. Вибита ким-, 
чим-небудь яма; вибитий, вирваний 
отвір. 
ВИРИНАТИ, аю, аєш, не,док., 

ВЙРИНУТИ, ну, неш, док. 1. Ви¬ 
пливати на поверхню. 2. перен. Рап¬ 
тово, несподівано з’являтися. • ви¬ 
гулькувати. □ виринання. 
ВЙРІБ, робу, ч. 1. Виготовлена; 

вироблена з чогось річ, предмет для 
вжитку. 2. тільки одн. Виготовлен¬ 
ня яких-небудь речей, предметів для 
вжитку • виробнйцтво. □ ви- 
робнйй, виробнйк, вйробок. 
ВЙРІЙ, ію, ч. Теплі, південні 

краї, куди відлітають на зиму пе¬ 
релітні птахи. 
ВИРОДЖУВАТИСЯ, уюся, уеш- 

ся, не док., ВЙРОДИТИСЯ , ИТЬСЯ, 

док. 1. Втрачати кращі природні 
риси, ставати гіршим. 2.біол. Зни¬ 
жувати, погіршувати первісні 
якості в кожному наступному по¬ 
колінні, що призводить до вимиран¬ 
ня. □ виродженець, виродженський, 
вйроджений, вйродження, вироджу¬ 
ваність, виродлйвий, виродлйвість. 
ВЙРОК, у, ч. 1. юр. Ухвала суду 

про винність або невинність підсуд¬ 
ного. Л Виправднйй вйрок. 2. пе¬ 
рен. Будь-чиє рішення про покаран¬ 
ня когось. 3. перен. Категоричне 
рішення про що-небудь, оцінка чо¬ 
гось, авторитетна думка про щось. 
ВИРУЧАТИ, аю, йєш , не док., 

ВЙРУЧИТИ, чу, чиш, док. 1. До¬ 
помагати комусь у біді, визволяти 
зі скрутного, важкого становища. 2. 
Одержувати певну кількість грошей 
від продажу чого-небудь. □ вйру- 
чений, вйручка. 
ВИРЯДЖАТИ, аю, аеш , не док., 

вйрядити, джу, ДИШ, ДОК. 1. 
Споряджати в дорогу, відправляти 
кудись. 2. Проводжати кого-небудь 
під час від’їзду. 3. Гарно, пишно 

наряджати, одягати, причепурюва¬ 
ти. 4. Виганяти, змушувати залиши¬ 
ти місце і т. ін. □ виряджання, 
вйряджений. 
ВИРЯЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВЙРЯЧИТИ, чу, чиш, док. Широко 
розкривати очі від здивування, 
люті, переляку і т. ін. □ вйрячений, 
вирячкуватий, вирячкуватість, ви¬ 
рячування, вирячуватися. 
ВЙСЕЛОК, сілка, ч. 1. Невелике 

селище, що з’явилося внаслідок ви¬ 
селення людей з іншої місцевості. 
2. Поселення людей на новому місці. 
ВИСЕЛЯТИ, яю, яеш, недок., 

ВЙСЕЛИТИ, лю, лиш, ДОК. При- 
мушувати когось залишати своє 
місце проживання; переводити з од¬ 
ного місця проживання на інше. 
□ виселенець, вйселений, виселенка. 
ВИСЙДЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док.у ВЙСИДІТИ, джу, диш, док. 
1. Сидіти протягом довгого часу, 
перебувати де-небудь протягом дов¬ 
гого часу. 2. Вигрівати своїм тілом 
яйця, виводити пташенят (про 
птахів). 3. перен. Сидіти, чекаючи, 
домагаючись чого-небудь, вирішу¬ 
ючи щось і т. ін. □ висйджування. 
ВИСІВКИ, вок, мн. 1. Відходи 

борошномельного виробництва, от¬ 
римані просіванням. 2. Залишки 
після просівання будь-чого. □ ви¬ 
сівковий. 
вйсГти, вйшу, вйсйш, недок. 1. 

Триматися на чому-небудь, не ма¬ 
ючи опори знизу. 2. Бути прикріпле¬ 
ним, причепленим до вертикальної 
поверхні. 3. Триматися в повітрі 
майже без руху (про пил, куряву, 
дим і т. ін). 
ВЙСЛІД, у, ч. Дослідження, ре¬ 

зультат дослідження. 
ВИСЛОВЛЮВАТИ, юю, юеш, 

не ДОК. у вйсловити , влю, виш, 
док. 1. Передавати словами (дум¬ 
ки, почуття і т. ін.). 2. перен. Вира¬ 
жати що-небудь тим чи іншим спо¬ 
собом. □ вйслів, вйсловитися, 
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вйсловлений,висловлення, вислбв- 
люваний, висловлювання. 
ВИСЛУГА, и, ж. Період, час пе¬ 

ребування на службі. 
ВИСМГЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., ВЙСМІЯТИ, ію, ієш, док. Глу¬ 
зувати, кепкувати з когось, чогось, 
виставляти у смішному вигляді. 
□ висміювання, висміяний, вйсмія- 
тися 
ВИСНАЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., ВЙСНАЖИТИ, у, иш, док. 
1. Знесилювати, ослаблювати кого- 
небудь хворобою, голодом, тяжкою 
працею і т. ін. 2. Позбавляти ґрунт 
родючості. □ виснажливий, ви¬ 
снажливість, присл. виснажливо; 
виснажнйй, виснажування. 
ВИСНОВОК, вку, ч. Остаточна 

думка про що-небудь, підсумок, 
міркування. □ виснбвувати. 
ВИСОКИЙ, а, е. 1. Який має ве¬ 

лику відстань знизу вгору. 2. Який 
знаходиться на значній відстані від 
землі, від поверхні. 3. Великий, 
значний вмістом, розмірами і т. ін. 
Д Високий результат. 4. Неаби¬ 
який, небуденний, сповнений глибо¬ 
кого змісту. 5. Важливий своїм зна¬ 
ченням, призначенням. • видатнйй, 
почесний. 6. переи. Урочисто-підне- 
сений, вишуканий (про стиль, мис¬ 
тецтво, слова і т. ін.). □ високість, 
присл. вйсоко. 
ВИСОКО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
високий, напр.: високогірний, висо- 
комбвний, високойкісний і т. ін. 
ВИСОТА, й, ж. 1. Відстань від 

основи предмета до найдальшої 
його точки вгорі по вертикальній 
лінії. 2. Простір на великій віддалі 
від землі. 3. Будь-яка частина зем¬ 
ної поверхні, вища від довкілля. 
4. перем. Високий рівень розвитку 
чого-небудь. 5. мат. Перпендикуляр, 
опущений із вершини фігури або тіла 
на основу; довжина такого перпен¬ 
дикуляра. 

ВИСТАВА, и, ж. 1. Сценічне ви¬ 
довище, показ п’єси, опери, спектак¬ 
лю, балету і т. ін. • спектакль. 2. 
перем. Розіграна або незвичайна 
дія. 
ВЙСТАВКА, и, ж. І. Прилюдний 

показ предметів (картин, скульптур, 
виробів і т. ін.) і місце цього по¬ 
казу. 2. Предмети, виставлені для 
огляду. 
ВИСТАЧАТИ, ає, аеш, недок., 

ВИСТАЧИТИ, чу, чиш, док. Бути 
достатнім для чого-небудь, мати 
достатню кількість. 
ВЙСТУП, у, ч. 1. Частина чого- 

небудь, що виділяється, видається 
вперед. 2. Заглибина, виїмка в чому- 
небудь. 3. Вирушення в дорогу, 
в похід, залишення попереднього 
місцеперебування. 4. Публічне 
дійство (виголошування промови, 
лекції; читання художнього твору, 
виконання гімнастичних вправ 
тощо). 5. Публікація свого твору, 
статті тощо. 6. Дія, спрямована 
проти кого-, чого-небудь, вияв про¬ 
тесту, незгоди тощо. 
ВИСХІДНИЙ, а, е. 1. Який 

піднімається вгору. 2. перен. Який 
розвивається до вищого рівня. 
ВИТАТИ, аю, аєш. 1. Літати, ши¬ 

ряти в повітрі. 2. Бути відчутним, 
незримо присутнім, 'б* Вит&ти в не- 
бес&х. 
ВИТВОРЯТИ, йю, йєш, недок., 

ВЙТВОРИТИ, рю, риш, ДОК. 1. 
Робити недозволене, таке, що вихо¬ 
дить за межі прийнятого. 2. Виті¬ 
вати що-небудь, жартуючи. 
вйти1, вйю, вйєш, недок. 1. Ви¬ 

давати протяжні, високі та жалібні 
звуки (про деяких тварин). 2. перен. 
Утворювати подібні звуки (про яви¬ 
ща природи). 3. перен. Голосно 
і протяжно стогнати (про людей). 
ВЙТИ2, в’ю, в’єш, недок. 1. 

З’єднувати в одне ціле (волокна, 
нитки і т. ін.), скручувати, зсукую¬ 
чи. 2. Будувати (гніздо). 3. Закру- 
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чуючи волосся, робити кучері. □ вй- 
тий, виття. 
ВИТИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ВИТНУТИ, тну, тнеш, док. 1. Ви¬ 
рубувати, вирізати що-небудь (із 
дерева, паперу, металу і т. ін.). 
□ витинанка, витинанковий. 2. Гра¬ 
ти, виконувати із запалом музичні 
твори. 
ВИТІВАТИ, аю, йєш, недок., 

ВИТІЯТИ, ію, іеш, док. 1. Робити 
щось незвичайне (здебільшого осуд¬ 
не), вигадувати що-небудь. 2. Жар¬ 
тувати, пустувати. □ вйтівка, 
витівнйк, витівнйця. 
ВИТІЮВАТИЙ, а, е. Вигадли¬ 

вий, складний, незрозумілий; над¬ 
мірно вишуканий, пишномовнй. 
□ витійство, витійствувати, ви¬ 
тіюватість., присл. витіювато. 
ВИТОНЧЕНИЙ, а, е. І. Зроб¬ 

лений тоншим. 2. Досконалої 
форми, дуже гарний. 3. Який 
відзначається особливою вишу¬ 
каністю. 4. Чудово розвинений, 
з гострим сприйманням. □ вй- 
тонченість, вйтончення, присл. 
вйтончено. 
ВИТРИВАЛИЙ, а, е. І. Міцний, 

стійкий, здатний витримувати знач¬ 
не навантаження. 2. Здатний збері¬ 
гатися, існувати, не змінюватися 
в несприятливих обставинах, ситуа¬ 
ціях. □ витривалість. 
ВИТРИМКА, и, ж. 1. Уміння во¬ 

лодіти собою в будь-яких обстави¬ 
нах. 2. Зберігати протягом визна¬ 
ченого часу для набуття відповідних 
якостей. Л Вйтримка винй. 3. Час 
у фотографуванні, коли залишаєть¬ 
ся відкритим об’єктив фотоапара¬ 
та. 
ВИТРІЩАТИ, йю, аєш, недок., 

ВИТРІЩИТИ, щу, щиш, док. 1. 
Робити широко відкритими (про очі) 
від подиву, страху і т. ін. • вирячу¬ 
вати. 2. Виставляти відкритим 
(зуби, ікла). • вишкіряти. □ вйтрі- 
Щений. 

5 Тлум словник укр. мови 

ВИТУРЮВАТИ, ЮЮ, ЮЄШ, ВИ¬ 
ТУРЯТИ, яю, яєш, недок., ВЙТУ- 
РИТИ, рю, риш, док. 1. Насильно 
спроваджувати кого-небудь, звіль¬ 
нятися від чиєїсь присутності. • ви¬ 
ганяти, проганяти. 
ВЙТЯГ, у, ч. 1. Частина, уривок, 

цитата з якого-небудь тексту. 2. 
Офіційний документ, що містить 
.частину інформації іншого докумен¬ 
та. 
ВЙТЯГАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Вибрати щось звідкись за багато 
разів. 2. перен. Зносйти, забрудни¬ 
ти, тримати в неохайному стані (про 
одяг і т. ін.). 
ВИТЯГАТИ, аю, йєш, док., 

ВЙТЯГТИ, ВЙТЯГНУТИ, ну. неш, 
док. 1. Збільшувати що-небудь 
у довжину. 2. Розташовувати, ста¬ 
вити кого-, що-небудь в одну довгу 
лінію. 3. Простягати, випрямляти 
в якому-небудь напрямку (руку, 
ногу і т. ін.). 4. Витягати когось, щось 
звідкись. 5. перен. Допомагати 
кому-, чому-небудь вибратися зі 
скрутного становища. 6. перен. При¬ 
мушувати дати відповідь, домага¬ 
тися розповіді (здебільшого докла¬ 
даючи зусиль). Л Витягати слбво. 
7. Добиватися потрібного звучання 
(про спів на верхніх нотах). 8. Вит¬ 
римати, осилити, виконати щось, 
справитися з чимось. □ витягаль¬ 
ний, витягання, вйтягнений, витяг¬ 
нутий, витягувальний, вйтяжка, ви- 
тяжнйй, присл. витяжно. 
ВИХИЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ВЙХИЛИТИ, лю, лиш, док. 1. Ви¬ 
сувати з чого-небудь голову, тулуб 
і т. ін. 2. Випити до дна. • вйдудли- 
ти. 3. Згинати в різні боки. • звива¬ 
тися. □ вйхилений, вихиляси, присл. 
вихилясом. 
ВИХІДНЙЙ, а, е. 1. Який слу¬ 

жить для руху звідки-небудь на¬ 
зовні, за межі чогось, пов’язаний із 
місцем, яким виходять (двері, отвір 
і т. ін.). 2. Пов’язаний із появою кого- 



вихляти 130 ВЙШКРЕБОК 

небудь, приходом кудись. 3. Вільний 
від роботи, навчання. Д Вихіднйй 
день. 4. Від якого або з якого почи¬ 
нається відлік. • початкбвий. 
Д Вихідні тбчка. 5. Призначений 
для одержання в спеціальні дні, 
часи (про одяг, взуття і т. ін.). 6. 
Який посилається з установи, орга¬ 
нізації (про документи). 
вихляти, яю, яєш, недок. 1. 

Рухатися нерівно, похитуючись. 2. 
Махати, хитати чимось, вигинати 
щось. □ вихляння, вихлястий. 
ВИХОВУВАТИ1, ую, уеш, недок., 

ВЙХОВАТИ, аю, аеш, док. Виро¬ 
щувати, піднімати на ноги, даючи 
навички існування, життя і т. ін. 
□ виховальний,вихованець, вйхова- 
ний, вихованка, вйхованість, вихо¬ 
вання, вихователь, вихователька, ви¬ 
ховательський. 
ВИХОВУВАТИ2, ую, уеш, недок., 

ВЙХОВАТИ, аю, аеш, док. 1. Дов¬ 
го ховати, переховувати кого-, що- 
небудь. 2. Таїти що-небудь. 
ВЙХОДЕЦЬ, хідця, ч. 1. Люди¬ 

на, яка переселилася з іншого краю, 
місцевості, області і т. ін. 2. Люди¬ 
на, яка походить з певного соціаль¬ 
ного стану. 
ВИХОДЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., В Й ХОДИ ТИ, джу, диш, док. 
І. Старанно доглядаючи, вилікову¬ 
вати хворого, пораненого тощо. 2. 
Дбайливо вирощувати когось, щось. 
□ вйходжений. 
ВЙХОР1, хору, хру, ч. 1. Рвучкий 

круговий рух вітру, поривчастий 
вітер. 2. Піднятий вітром пил, лис¬ 
тя, сніг і т. ін., що крутяться стов¬ 
пом. 3. перен. Надзвичайно швид¬ 
кий хід, розвиток подій. 
ВЙХОР2, хра, ч. Закручене вит¬ 

ком пасмо волосся, яке стирчить 
догори. 
ВИХРЕЩУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., В Й XР ЕСТ И Т И, щу, стиш, док. 
1. Здійснювати обряд хрещення над 
людиною, що переходить в христи¬ 

янство з іншої віри. 2. перен. Бити 
кого-небудь. □ вйхрест, вйхрещений, 
вихрещуватися. 
ВИЦВІТАТИ , аю, аеш, недок., 

ВЙЦВІСТИ, іту, ітеш, док. 1. Втра¬ 
чати попереднє забарвлення. • ли¬ 
няти. 2. перен. Бліднути, в’янути, 
ставати змарнілим. □ вйцвілий, 
вицвітання. 
ВИЦИГАНЮВАТИ , юю, юєш, 

недок., ВЙЦИГАНИТИ , НЮ, НИШ, 

док. Добувати, настирливо прося¬ 
чи, вимагаючи. • видурювати. 
ВИЧЙТУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВЙЧИТАТИ, аю, аєш, док. 1. Пе¬ 
ревіряючи текст, читати протягом 
певного часу. 2. Читаючи, здобува¬ 
ти відомості, довідуватися про щось 
нове. 3. Робити зауваження за що- 
небудь, дорікати, докоряти. 4. Про¬ 
водити навчальні заняття. □ вйчи- 
таний, вйчитка, вичйтування, 
вичйтуватися. 
ВИШИВАТИ, аю, аєш, недок., 

вйшити, шию, шиєш, док. І. При¬ 
крашувати тканину або шкіру узо¬ 
рами, малюнками з ниток, бісеру 
і т. ін. □ вишивальний, вишиваль¬ 
ник, вишивальниця, вишйваний, 
вишйванка, вишивання, вйшивка. 2. 
Витрачати всю нитку на вишиван¬ 
ня чи шиття. 
ВЙШКВАРКИ, рок, мн. 1. Доб¬ 

ре просмажені шматочки сала і за¬ 
лишки від сала після витоплення 
з нього жиру. 2. перен. Про надто 
гарячу в поведінці, невитриману 
людину. 
вйшкіл, колу, ч. Навчання 

чого-небудь, прищеплення певних 
навиків, привчання до чогось і т. ін., 
результат такого навчання. □ вйш- 
колений, вишкблювати. 
ВЙШКРЕБОК, бка, ч. 1. Неве¬ 

ликий хліб із залишків тіста на дні, 
на стінках діжі, макітри. 2. перен.; 
у зверт. вйшкребку. Про останню 
дитину в сім’ї. 3. перен. Про непов¬ 
ноцінну, зневажувану людину. 
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ВЙШНЯ. і, Ж. 1. Плодове дере¬ 
во з довгими тонкими гілочками, 
цілісним темно-зеленим листям 
і темно-червоними чи ясно-черво¬ 
ними ягодами. 2. Плід цього де¬ 
рева — соковита темно-червона 
або ясно-червона ягода з кісточ¬ 
кою. □ вишневий, присл. вишне¬ 
во; вишник, вишнйна, вишничбк, 
вишнівка, вишнівочка, вишнйк, 
вишнячок. 
ВЙШУКАНИЙ, а, е. 1. Віднай¬ 

дений. 2. Який характеризується 
витонченістю, досконалістю, еле¬ 
гантністю. Д Вйшуканий смак. 
• добірний. □ вйшуканий, присл. 
вйшукано. 
ВИЩАТИ, аю, аєш, недок. Ста¬ 

вати, робитися вищим. • ростй, 
підніматися. 
ВИЩАТИ, щу, щйш, недок. Ви¬ 

давати, утворювати різкі, уривчасті 
звуки. □ вищання. 
ВИЩЕ... Пер ша частина склад¬ 

них слів, що відповідає значенням 
слів раніше, пбред цим, щбйно, 
напр.: вищезгаданий, вищеозначе- 
ний і т. ін. 
виявляти, ЯЮ, ЯЄШ, недок., 

ВИЯВИТИ. влю, виш, док. 1. По¬ 
казувати, виражати зовнішніми 
ознаками, робити доступним, 
помітним. 2. Оприлюднювати, роз¬ 
повідати. 3. Шукаючи, знаходити, 
встановлювати факт. □ вйяв, вйяв- 
лений, виявляння, виявник, вияв¬ 
ниця. 
ВІАДУК, а, ч. Мостова споруда, 

якою дорогу переводять через гли¬ 
бокий яр, балку, ущелину. 
вібрація, ії, ж. Механічне ко¬ 

ливання пружних тіл. □ вібратор, 
вібраційний. 
ВІБРО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову вібра¬ 
ційний, напр.: віброметр, вібростІл 
і т. ін. 
ВІВАРІЙ , ю, ч. Приміщення для 

утримання тварин (в умовах, близь¬ 

ких до природних) з навчальною чи 
експериментальною метою. 
ВІВСЮГ, а, ч. Подібний до вівса 

бур’ян. • дйкий овес. □ вівсюгува¬ 
тий, вівсюжбк. 
ВІВТАР, я/я, ч. Східна підвище¬ 

на частина християнського храму, 
призначена для відправлення служ¬ 
би. □ вівтарний. 
ВІВТОРОК, рка, ч. Назва дру¬ 

гого дня тижня, що йде після по¬ 
неділка перед середою. □ вівтбр- 
ковий. 
ВІВЦЯ, ці, ж. 1. Невеличка 

свійська тварина, яку вирощують 
для отримання вовни, м’яса, моло¬ 
ка. • самка барана. □ вівчар, 
вівчарити, вівчарня, вівчарство, 
вівчарський. 2. перен. Про покірну, 
м’яку людину. 
ВІДАТИ, аю, аєш, недок. 1. Зна¬ 

ти про щось, мати уявлення, відо¬ 
мості про кого-, що-небудь. 2. Керу¬ 
вати, розпоряджатися чим-небудь. 
□ відданий. 
ВІДБАВЛЯТИ, ЙЮ, Й€Ш, недок., 

ВІДБАВИТИ. влю, виш, док. Змен¬ 
шувати кількість, розмір і т. ін., 
віднімаючи частину від цілого. 
ВІДБИРАТИ , аю, аєш, недок, 

ВІДІБРАТИ, бер?, береш, док. 1. 
Віднімати насильно, позбавляти 
права володіти чимось. 2. Брати що- 
небудь назад, повертати своє. 3. 
перен. Позбавляти когось якихось 
якостей, властивостей, умінь і т. ін. 
Д Відбирати зір. 4. Виокремлюва¬ 
ти, виділяти із загальної маси за 
певними ознаками. □ відбирання, 
відбирач, відбйрний, відібраний. 
ВІДБУВАТИ , аю, аєш, недок., 

ВІДБУТИ, ду, деш, док. 1. Викону¬ 
вати протягом певного часу робо¬ 
ту як обов’язок, як повинність. 2. 
Відзначати свято, весілля і т. ін. 
3. Від’їжджати, відходити. □ відбу¬ 
вання, відбулий. 
ВІДВАГА, и, ж. Відсутність стра¬ 

ху перед небезпекою, невідомим. 
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□ відважуватися, відважний, 
відважність, присл. відважно. 
ВІДВАРЮВАТИ , юю, юеш, не- 

док., ВІДВАРИТИ, іЬ, иш, док. 1. 
Варінням доводити до готовності, 
підготувати для подальшої оброб¬ 
ки (про м’ясо, овочі і т. ін.). □ від¬ 
вар, відварний, відварювання. 2. 
техн. Нагріваючи місце з’єднання, 
злютовування, відокремлювати що- 
небудь від чогось. □ відварний, 
відварювання. 
ВІДВЕРТИЙ, а, е. 1. Щирий 

у думках, почуттях. • прямоліній¬ 
ний, правдивий, чистосердбчний. 2. 
Неприхований, незамаскованнй, по¬ 
мітний для стороннього. □ від¬ 
вертість, присл. відверто. 
ВІДВИКАТИ , аю, аєш, недок., 

ВІДВИКНУТИ, ну, неш, ДОК. 1. 

Утрачати звичку робити що-небудь, 
бути де-небудь. • відучуватися. 2. 
Ставати далеким, чужим, забувати 
когось. □ відвикання, відвиклий. 
ВІДВГДУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВІДВГДАТИ, аю, аєш, док. Ходи¬ 
ти, їздити до когось, бувати десь. 
□ відвідуваний, відвідуваність, від¬ 
відування, відвідувацький, відвіду¬ 
вач, відвідувачка. 
ВІДВОЛІКАТИ, аю, аєш, недок., 

ВІДВОЛІКТЙ, ічу, ічеш, ВІДВО¬ 
ЛОКТИ, очу, очеш, док. 1. Пере¬ 
міщати, віддаляти від певного місця 
волочінням, тягненням. 2. Відверта¬ 
ти чиюсь увагу від кого-, чого-не¬ 
будь. 3. Відтягувати виконання чо¬ 
гось на пізніше. □ відволікання, 
відволікатися. 
ВІДВОРОТНИЙ, а, е. 1. Який 

огидний, бридкий, противний зов¬ 
нішнім виглядом, відштовхує від 
себе. 2. Який захищає від чарів, 
уроків і т. ін. Д Відворбтне ЗІЛЛЯ. 

□ відворбт, відворбтність, присл. 
відворбтно. 
ВІДГАДУВАТИ, ую, уєш, яе- 

док., ВІДГАДАТИ, бю, беш, док. 
1. Давати відповідь на загадку. 

2. Розкривати щось невідоме, 
утаємничене за допомогою здога¬ 
ду. • здогадуватися. 3. Давати 
пояснення або тлумачення (про 
сни). □ відгбдний, відгадка, 
відгадник, відгадниця, відгадоч- 
ка, відгадування, відгадувач, 
відгадувачка, відгбдько. 
ВІДГАЛУЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ВІДГАЛУЗИТИ, ужу, узиш, 
док. 1. Давати бічні пагони, гілки, 
корінці і т. ін. (про рослини). 2 
Відводити вбік від основного на¬ 
прямку (про дорогу, канал, русло, 
дріт і т. ін.). □ відгалужений, відга¬ 
луження. 
ВГДГОМІН, мону, ч. 1. Відбиття 

звуку. • луна. 2. Звук, послаблений 
віддаллю. 3. перен. Відбиття чого- 
небудь (минулого, давнього, реаль¬ 
ного і т. ін.), нагадування його чи¬ 
мось. 4. перен. Розмови, перекази 
про якусь ПОДІЮ. • В1ДГОЛОС. □ від¬ 
гомоніти. 
ВІДГОНИТИ1, ить, недок. 1. 

Мати присмак або запах чого-не¬ 
будь. • віддавати. 2. перен. 
Нагадувати або навівати що-не- 
будь. 
ВІДГОНИТИ2, ню, ниш, ВІДГА¬ 

НЯТИ , яю, яеш, недок.у ВІДІ¬ 
ГНАТИ, жену, женеш, док. 1. Зму¬ 
шувати когось віддалитися від кого-, 
чого-небудь. 2. Переміщувати, від¬ 
даляти, захопивши своїм рухом (про 
воду, вітер і т. ін.). 3. перен. Нама¬ 
гатися позбутися чого-небудь (про 
сон, спогади, думки і т. ін.). 
ВІДГУКУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

недок., відгукнутися, нуся, 
нбшся, док. 1. Відповідати на чий- 
небудь поклик, звертання. • відзи¬ 
ватися. 2. Давати звістку про себе. 
3. перен. Виражати своє ставлення 
до яких-небудь подій, явищ, оціню¬ 
вати їх. 4. Відбиватися (про звук). 
• відлунювати. 5. перен. Познача¬ 
тися на кому-, чому-небудь. □ від¬ 
гук. 
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ВІДДАВНА, присл. З давніх пір, 
з давніх часів, з давніх-давен. 
□ віддавній. 
ВІДДАЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ВІДДАЛЯТИ , ю, йш, док. 1. Пере¬ 
міщувати від кого-, чого-небудь 
далі. 2. Відтягувати, переносити ви¬ 
конання, здійснення на пізніший 
час. 3. перен. Сприяти послаблен¬ 
ню зв’язків, стосунків між кимось, 
чимось. □ віддалений, віддаленість, 
віддалення, присл. віддалено, 
віддалік, віддаля; віддаль. 
ВІДДІЛ, у, ч. Частина чого-не¬ 

будь (установи, приміщення, жур¬ 
налу, концерту тощо). 
ВІДДУШИНА, и, ж. 1. Невели¬ 

кий отвір для обміну повітря, витя¬ 
гання диму, газів і т. ін. 2. перен. 
Те, що уможливлює вихід стрима¬ 
ним почуттям, устремлінням, дум¬ 
кам і т. ін. 
ВІДЕО... Перша частина склад¬ 

них слів, що позначає зображення 
сигналів на екрані, напр.: відеоте- 
лефбн, відеосигнал і т. ін. 
ВІД’ЄМНИЙ, а, е. 1. Поганий, 

негативний. 2. мат. Який є величи¬ 
ною, взятою із знаком мінус; мен¬ 
ший від нуля. 
ВІДЖИВАТИ , аю, аєш, недок., 

ВІДЖИТИ, иву, ивеш, док. 1. За¬ 
кінчувати своє життя, існування. 
• відмирати. 2. Ставати знову жи¬ 
вим. • оживати. 3. перен. Виника¬ 
ти, з’являтися знову. • відроджува¬ 
тися. 4. перен. Повертатися до 
звичайного, нормального стану. 
□ відживаючий, віджйлий. 
ВІДЖИВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ВІДЖИВ ЙТИ, влю, виш, док. 1. 
Повертати до життя. 2. перен. 
Відновлювати в пам’яті забуте. 3. 
перен. Поновлювати фізичні сили, 
робити когось бадьорим. □ віджив¬ 
ляючи, віджйвлений, віджйвлення. 
ВІДЗНАЧАТИ , йю, йєш, недок., 

ВІДЗНАЧИТИ, йчу, ачиш, док. 1. 
Виділяти позначкою. • відмічати. 

| 2. Звертати увагу на щось; помічати 
що-небудь, спостерігаючи. 3. перен. 
Виділяти кого-небудь серед інших 
нагородою, похвалю і т. ін. 
• відмічати. 4. перен. Здійснювати 
певні заходи у зв’язку зі святом, 
подією. □ відзнака, відзначання, 
відзначений, відзначення, від¬ 
значна. 
ВІДКАЗУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ВІДКАЗАТИ. ажу, йжеш, док. 1. 
Відповідати на чиїсь слова, запи¬ 
тання, говорити у відповідь. 2. За¬ 
лишати у спадок. • заповідати. 3. 
Переставати працювати, діяти 
внаслідок несправності, зіпсуття. 
□ відказ. 
ВІДКАРАСКУВАТИСЯ, уюся, 

уєшся, недок., ВІДКАРАСКАТИ- 
СЯ, аюся, аєшся, док. 1. Звільня¬ 
тися від кого-, чого-небудь неп¬ 
риємного. • викручуватися. 2. 
Відмовлятися від кого-, чого-небудь. 
ВІДКАЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВІДКАЧАТИ, аю, аєш, док. 1. Ви¬ 
даляти речовину, рідину насосом. 2. 
Повертати утопленика до життя, 
видалюячи воду з дихальних шляхів. 
□ відкачуваний, відкачування. 
ВІДКОЛИ, прнсл. З якого часу, 

пори. 
ВІДКОЛИ, спол. Уживається на 

початку підрядного речення для 
вказівки на дію, від якої начиняєть¬ 
ся дія, виражена в головному ре¬ 
ченні. • з тогб часу як, з тих пір. 
ВІДКОРКОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ВІДКОРКУВАТИ, ую, уєш, 
док. Витягати корок із шийки пляш¬ 
ки і т. ін. □ відкоркований, відкор- 
кбвування. 
ВІДЛИВАТИ , аю, аєш, недок., 

ВІДЛЙТИ, діллю, діллбш, 
ВІДІЛЛЯТИ, лліЬ, ллбш, док. 1. 
Виливати частину рідини з якої-не- 
будь посудини. 2. Вичерпувати воду 
з чогось. 3. Бризкаючи водою, при¬ 
водити до тями, притомності. 4. 
Мати при основному кольорі інший 



ВІДЛОГА 134 відокремлювати 

додатковий. • відблискувати. 5. 
Литтям виготовляти які-небудь речі, 
деталі і т. ін. □ відлив, відливаль¬ 
ник, відливальниця, відливання, 
відливний, відливний, відливок. 
ВІДЛОГА, и, ж. Частина верхньо¬ 

го одягу для захисту голови від 
вітру, дощу тощо. • каптур. 
ВІДЛУЧАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., ВІДЛУЧИТИСЯ, учуся, 
учишся, док. І. Виходити, виїжджа¬ 
ти з певного місця на деякий час. 2. 
Відділятися від чогось, покидати, 
залишати когось. □ відлучання, 
відлучений, відлучення, відлучка. 
ВІДЛЮДНИЙ, а, е. 1. Вільний 

від людей; той, де немає людей. 
• безлюдний. 2. Далекий від людей, 
від інших населених пунктів. • від¬ 
ділений. 3. Який живе, тримається 
осторонь від людей. • відлюдкува¬ 
тий, самітний. 4. церк. Який зрікся 
людей, живучи в цілковитій саміт¬ 
ності. • самітник. □ відлюддя, 
відлюдкуватість, присл. відлюдку¬ 
вато; відліЬдннк, відлюдництво, 
відлюдниця, відлюдницький, 
відлюдність, присл. відлюдно; 
відлюдок, відлібдько, відлюдькува- 
тий. 
ВІДМИКАТИ , йю, аєш, недок., 

ВІДІМКНУТИ, ну, неш, док. 1. За 
допогою ключа відкривати що-не- 
будь. □ відмикання, відмикач, 
відмикачка. 2. Відкривати, розплю¬ 
щувати (очі). 
ВІДМГНА, и, ж. 1. Різновидність, 

варіант чогось. 2. Риса, особливість, 
якими відрізняється хтось, щось від 
іншого. 3. грам. Група іменників, що 
мають спільну систему відмінкових 
закінчень. 
ВІДМГННИЙ-, а, е. 1. Який чи¬ 

мось відрізняється від іншого. 2. Ви¬ 
сокої якості, гарний, добрий. 
□ відмінник, відмінниця, від¬ 
мінність, присл. відмінно. 
ВІДМОВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ВІДМОВИТИ , влю, виш, док. 1. 

Давати негативну відповідь на чиє- 
небудь прохання, наказ. 2. Говори¬ 
ти у відповідь. • відповідати. 3. 
Переконувати кого-небудь не роби¬ 
ти чогось. • відраджувати. 4. Пе¬ 
реставати діяти, працювати через 
несправність, зіпсуття (про механі¬ 
зми). □ відмбва, відмбвитися, 
відмбвка, відмбвлений, відмовлян¬ 
ня, відмбвний, відмбвник, присл. 
відмбвно. 
ВІДНОВЛЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 

док., ВІДНОВЙТИ, лю, иш, док. 
І. Надавати попереднього вигляду 
чомусь пошкодженому, зіпсованому, 
зруйнованому. • понбвлювати. 2. 
Знову починати перервану дію, сто¬ 
сунки і т. ін. 3. перен. Відтворюва¬ 
ти в пам’яті забуте. • пригадувати. 
4. хім. Усувати з хімічних сполук 
кисень або приєднувати до них во¬ 
день. □ віднбва, віднбвлений, 
віднбвлення, віднбвлювальний, 
віднбвлюваність, віднбвний. 
ВІДНОСИНИ, син, ми. Стосун¬ 

ки, зв’язки, взаємини між ким-не- 
будь. 
ВІДНОСНИЙ, а, е. 1. Який виз¬ 

начається у порівнянні, у зістав¬ 
ленні; правильний за певних умов, 
обставин. 2. Не цілковитий, не по¬ 
вний, не дуже великий порівняно 
з іншим. 3. грам. Який показує 
відношення до чогось* зв’язок із чи¬ 
мось. Д Відносний прикметник. 
□ віднбсність, присл. віднбсно. 
ВІДОБРАЖАТИ, бю, бєш, не¬ 

док., ВІДОБРАЗЙТИ, ажу, азиш, 
док. 1. Відтворювати, зображувати 
кого-, що-небудь словами, грою, 
малярством і т. ін. 2. Відбивати 
кого-, що-небудь на гладкій, дзер¬ 
кальній поверхні. □ відображання, 
відображений, відображення, відоб¬ 
ражуваний, відображувач. 
ВІДОКРЕМЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ВІДОКРЕМИТИ, млю, 
миш, док. 1. Від’єднувати частину 
від цілого. 2. Відмежовувати щось 
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від чогось; бути межею між чимось. 
• розділяти. 3. Розпізнавати, бачи¬ 
ти відмінності. □ відокремлений, 
відокремленість, відокремлення, 
присл. відокремлено; відокремлю¬ 
вання. 
ВІДОМИЙ, а, е. 1. Про якого зна¬ 

ють. • знаний. 2. Якого знає багато 
людей, який користується славою, 
має популярність. • знаменйтий, 
славетний. □ відбмо. 
ВІДОМОСТІ, тей, ми. 1. Повідом¬ 

лення, вісті про кого-, що-небудь. 2. 
Сукупність фактів, даних. 3. Знан¬ 
ня в якій-небудь галузі. 4. Документ, 
який містить цифрові чи інші фак¬ 
ти й ухвалений за визначеною фор¬ 
мою. 
ВІДОМСТВО, а, с. Галузь дер¬ 

жавного управління й сукупність 
установ, які її обслуговують. □ ві¬ 
домчий, відомчість. 
ВІДПИРАТИСЯ \ аюся, аешся, 

не док., ВІДПЕРТИСЯ, відіпруся, 
відіпрешся, док. Відмовлятися виз¬ 
навати свою вину, не зізнаватися 
в чомусь. 
ВІДПИРАТИСЯ2, аеться, недок., 

ВІДІПРАТИСЯ, відпереться, док. 
Ставати чистим після прання. 
ВІДПИСУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ВІДПИСАТИ, ишу, ЙШЄШ, ДОК. 1. 
Відповідати, повідомляти комусь 
письмово, листом. 2. Письмово за¬ 
повідати комусь своє майно в спа¬ 
док. 
ВІДПОВІДАТИ, аю, аеш, не¬ 

док., ВІДПОВІСТИ, ім, ісй, док. 
І. Реагування на запитання,звер¬ 
тання, лист і т. ін. 2. Викладати 
вчителеві засвоєний матеріал. 3. 
Виконувати зустрічні дії. 4. За¬ 
довольняти вимоги. 5. Брати 
відповідальність за когось, щось. 
□ відповідальний, відпові¬ 
дальність, присл. відповідально; 
відповідач, відповідний, від¬ 
повідність, присл. відповідно; 
відповідь. 

ВІДПОЧИВАТИ , аю, аеш, не¬ 
док., ВІДПОЧЙТИ, йну, йнеш, док. 
1. Припиняючи дію, рух, роботу, 
відновлювати сили після втоми. 2. 
Проводити час на дозвіллі, не пра¬ 
цювати. 3. перен. Лежати в могилі. 
□ відпочивальник, відпочивальни¬ 
ця, відпочивальня, відпочивання, 
відпочйлий, відпочйнок. 
ВІДПРАВЛЯТИ, яю, яеш, недок., 

відправити, авлю , авиш, док. 
1. Посилати, відсилати щось куди- 
небудь, відвозити. 2. Супроводжу¬ 
ючи, відводити, відвозити когось до 
певного місця. 3. Змушувати когось 
піти геть, залишати, покинути ко¬ 
го-, що-небудь. 4. Дозволяти відхід 
поїзда, пароплава, автобуса тощо. 
□ відправка, відправлений, від¬ 
правлення, відправний, відправник, 
відправниця. 5. Служити в церкві, 
виконувати релігійний обряд. 
□ відправа, відправлений, відправ¬ 
ляння. 

ВІДПУСТКА, и, ж. Звільнення на 
певний час від роботи, навчання для 
відпочинку, оздоровлення і т. ін. 
□ відпускнйй, відпускнйк, відпуск- 
нйця, відпускбвий. 
ВІДРАДА, и, ж.іузверт. відрадо. 

Те, що заспокоює, сповнює радістю. 
• втіха, задовблення. □ відрадний, 
відрадність, присл. відрадно, 
відрадонька. 
ВІДРАЗА, и, ж. Почуття огиди, 

ворожнечі до кого-, чого-небудь; 
несприйняття чогось неприємного. 
□ відразливий, присл. відразливо; 
відразний, відразність, присл. 
відразно. 
відразу, присл. 1. Негайно, не¬ 

відкладно, у той же час, зразу ж. 2. 
Одним заходом, за один раз (щось 
виконати, здійснити), не поділяючи 
на окремі етапи. 3. Раптово, неспо¬ 
дівано, зненацька. 4. Разом, одно¬ 
часно. 5. Тут же, зараз же. 
ВІДРІЗОК, зка, ч. 1. Невелика 

частина, шматок чого-небудь (ііікі- 
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ри, матерії тощо). 2. Відтинок (про І ВІДСГК, у, ч. 1. Ізольована час- 
час, простір). 3. мат: Частина будь- 
якої лінії, обмеженої з обох боків. 
ВІДРІКАТИСЯ , йюся, аешся, 

не док., ВІДРЕКТЙСЯ, ечуся, ече- 
шся, док. Відмовлятися від чогось, 
завідомо обмежувати себе в чомусь. 
ВІДРОБГТОК, тку, ч. Повертан¬ 

ня боргу працею. □ відробіткбвий. 
ВІДРОДЖУВАТИ, ую, уеш, не- 

док., ВІДРОДЙТИ, оджу, бдиш, 
док. 1. Відновлювати щось запуще¬ 
не, занепале, відбудовувати зруй¬ 
новане. 2. перен. Відновлювати 
в пам’яті забуте, давне і т. ін. 3. пе¬ 
рен. Повертати до нормального ста¬ 
ну після переживань, занепаду 
і т. ін. □ відрбджений, відрбджен- 
ня, відрбджуваний. 
ВІДРОД І,У, присл. Здавна, з ма¬ 

лих років, змалечку. 
ВІДРЯДЖАТИ , аю, аєш, недок., 

відрядйти, яджу, ядиш, док. 1. 
Посилати кого-небудь кудись з яки¬ 
мось дорученням для виконання 
завдання, служби і т. ін. 2. Надсила¬ 
ти, відправляти комусь що-небудь. 
3. Відсилати, відправляти когось 
звідкись проти волі. □ відряджен¬ 
ня, відряджений, відрядження. 
ВІДРЯДНИЙ, а, е. 1. Який 

здійснюється залежно від кількості 
виготовленої продукції. Д Відрад¬ 
на оплата. 2. Який пов’язаний із 
відрядженням. • відрядне по¬ 
свідчення. 
відсАхуватися, уюся, уешся, 

недок., ВІДСАХНУТИСЯ, нуся, 
нбшся, док. 1. Раптово відхилятися, 
відскакувати. 2. перен. Припинити, 
перервати з ким-небудь стосунки, 
відмовитися від когось. 
ВІДСІВАТИ , 4ю, аєш, недок., 

відсГяти, їю, іеш, док. 1. Просіва¬ 
ючи, відокремлювати що-небудь від 
чогось, калібрувати. 2. перен. 
Здійснювати відбір, усувати когось, 
вилучати зі складу і т. ін. □ відсів, 
відсівання, відсівнйй, відсіяний. 

тина судна, приміщення спеціаль¬ 
ного призначення. 2. Відокремлене, 
відмежоване місце, територія чого- 
небудь. 
ВІДСІКАТИ, аю, бєш, недок., 

ВІДСІКТЙ, чу, чеиі,док. 1. Відділя¬ 
ти, відокремлювати частину від 
цілого швидким і сильним ударом 
гострого знаряддя (ножа, меча, со¬ 
кири і т. ін.). 2. Розділяти, перети¬ 
нати шлях, не допускати зв’язку 
між кимось; відокремлювати ко¬ 
гось від кого-, чого-небудь. □ від¬ 
сікання, відсікатися, відсічений, 
відсічення. 
ВІДСІЧ, і, ж. 1. Рішучий опір 

кому-небудь. 2. Різка відповідь, го¬ 
стре заперечення, незгода. *❖* Дава¬ 
ти відсіч. 
ВІДСОТОК, тка, ч. 1. Сота час¬ 

тина числа, що береться за ціле, за 
одиницю. • процент. 2. Частина 
чого-небудь, □ відсбтковий. 
ВІДСТАВАТИ, таїЬ, табш, не¬ 

док., ВІДСТАТИ, тану, танеш, 
док. 1. Відділятися, відпадати від 
чого-небудь. 2. перен. Не чіпля¬ 
тися, переставати докучати. 3. 
перен. Залишатися позаду, не 
встигати повернутися вчасно. 4. 
перен. Робити, виконувати що-не- 
будь повільніше за інших; не всти¬ 
гати за ким-небудь. 5. Розвивати¬ 
ся повільніше; бути на нижчому 
рівні розвитку порівняно з інши¬ 
ми. □ відставання, відсталий, 
відсталість, відстаючй. 
ВІДСТАВЛЯТИ яю, яєш, недок., 

ВІДСТАВИТИ авлю, авиш, док. 1. 
Переміщувати, ставити на певній 
відстані від кого-, чого-небудь; пе¬ 
реносити в інше місце. • віддаля¬ 
ти. 2. Відводити вбік, випинати (про 
ногу, палець і т. ін.). 3. Звільняти зі 
служби, відправляти на пенсію. 4. 
Уживається як команда для припи¬ 
нення розпочатої дії, скасування 
попереднього розпорядження, нака- 
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зу. □ відставка, відставлений, 
відставний, відставнйк, відстанбва. 
ВІДСТАНЬ, і, ж. 1. Простір, що 

розділяє (предмети, пункти і т. ін.). 
• віддаль. 2. перен. Різниця між 
ким-небудь у поглядах, у соціаль¬ 
ному стані і т. ін. 
ВІДСТОЮВАТИ, юю, юєш, не- 

док., ВІДСТОЯТИ, ою, біт, док. 1. 
Стояти на ногах певний час, вико¬ 
нувати якусь роботу. 2. Стоячи, бути 
присутнім до кінця, завершення 
чого-небудь. 3. Захищати, обороня¬ 
ти. 4. Доводити правильність чогось 
(думок, поглядів і т. ін.). 5. Зали¬ 
шаючи рідину в нерухомому стані, 
сприяти осіданню частинок рідини 
на дно посудини, резервуару і т. ін. 
□ відстій, відстійний, відстійник, 
відстоювання, відстбяний. 
ВІДСТОРОНЮВАТИ , юю, юєш, 

ВІДСТОРОНЯТИ, яю, яеш, недок., 
ВІДСТОРОНЯТИ, ню, шш, док. 1. 
Соваючи, переміщати в інше місце. 
2. Відштовхувати, відпихати когось 
від себе. 3. Усувати, звільняти (від 
роботи, служби, обов’язків і т. ін.). 
□ відсторонений, відсторонення. 
ВІДСТРІЛЮВАТИ1, юю, юєш, 

недок., ВІДСТРІЛИТИ , ЛЮ, ЛИШ, 

док. Стріляючи, кулею або снаря¬ 
дом відбивати частину від цілого. 
ВІДСТРІЛЮВАТИ2, юю, юєш, 

недок., ВІДСТРІЛЯТИ, яю, яеш, 
док. 1. Полюючи, забивати певну 
кількість дичини. 2. Стріляти у від¬ 
повідь. 3. Закінчити стрільбу, 
перестати стріляти. 
ВІДСТРОЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ВІДСТРОЧИТИ, бчу, бчиш, 
док. Переносити виконання, випла¬ 
ту і т. ін. на пізніший строк. □ від¬ 
строчка, відстрбчування. 
ВІДСТУПАТИ, б ю, аєш, недок., 

ВІДСТУПИТИ, ПЛЮ, ПИШ, ДОК. 1. 

Відходячи, задкуючи, віддалятися 
від кого-, чого-небудь. 2. Зменшу¬ 
вати площу свого поширення. 3. 
Здавати позиції, відходити під на¬ 

тиском супротивника. 4. перен. 
Відмовлятися від задуманого. 5. 
Порушувати щось загальноприйня¬ 
те, узаконене, переставати дотриму¬ 
ватися (норм, правил і т. ін.). 6. 
Відмовлятися від чогось на користь 
кого-, чого-небудь; поступатися чи¬ 
мось. □ відступ, відступальний, 
відступаючи, відступання, від¬ 
ступний, відступник, відступництво, 
відступниця, відступницький. 
ВІДСУТНІЙ, я, є.1. Який не пе¬ 

ребуває в певному місці в даний 
час. 2. Якого немає, який не існує. 
□ відсутність. 
ВІДТАК, прнсл. Після, потім, 

далі. 
ВІДТВОРЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 

док., ВІДТВОРИТИ, рю, риш, док. 
1. Виробляти знову те саме. • по- 
втбрювати, відновляти, відрбджу- 
вати. 2. Передавати що-небудь із 
максимальною точністю; точно опи¬ 
сувати, змальовувати, зображува¬ 
ти. 3. Відновлювати в пам’яті. 
• пригадувати. □ відтвбрений, від- 
твбрення, відтвбрюваний, відтво¬ 
рювання. 
відтепер, прнсл. Від цього 

часу, з цієї пори. 
ВІДТИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ВІДІТНУТИ, ну, нбш, док. 1. 
Відрізувати, відсікати гострим зна¬ 
ряддям. 2. перен. Різко і коротко 
відповісти, сказати. □ відтин, відти¬ 
нання, відтинатися, відтйнок. 
ВІДТІЛЬ, ВІДТІЛЯ, прнсл. 

З того місця, звідти. 
ВІДТІНОК, нка, ч. 1. Один із 

різновидів кольору, що відрізняєть¬ 
ся від основного ступенем яскра¬ 
вості і густоти. 2. Видозміна 
значення, виражена голосом, інто¬ 
нацією. 3. перен. Додатковий вияв 
почуття, настрою і т. ін., що супро¬ 
воджує основне. □ відтінений, 
відтіняти. 
ВІДТОРГАТИ , аю, Зєш, недок., 

ВІДТОРГНУТИ, ну, неш, док. На- 
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сильно забирати землі, володіння 
тощо. □ відторгнений, відтбргнутий 
відтбргнення. 
ВІДХРЕЩУВАТИСЯ, уюся, 

уєшся, недок., ВІДХРЕСТИТИСЯ, 
щ^ся, естишся, док. 1. Намагатися 
відводити від себе нечисту силу, 
накладаючи на себе хрест. 2. 
Відмовлятися від когось, чогось. 
ВІДЦУРАТИСЯ, аюся, бешся, 

док. 1. Припинити дружні стосунки 
з ким-небудь. 2. Переставати виз¬ 
навати когось близького, знайомого 
і т. ін. • відректйся. 3. Відмовитися 
від чого-небудь; покинути, залиши¬ 
ти що-небудь. □ відцурбння. 
відчайдушним, а,е. і. який 

нічого не боїться. • хорббрий. 2. 
Пройнятий відчаєм, виражає від¬ 
чай. 3. Сильний ступенем вияву; 
гранично напружений. • від- 
чбйний. □ відчайдух, присл. від¬ 
чайдушно. 
ВІДЧАХУВАТИ, ую, у€Ш, НЄДОК., 

ВІДЧАХНУТИ, ну, неш, док. 1. 
Відламувати, відокремлювати гілку 
від стовбура. 2. перен. Насильно 
відокремлювати, забирати, відніма¬ 
ти когось від кого-, чого-небудь. 
ВІДЧИНЯТИ , яю, яеш, недок., 

ВІДЧИНЯТИ, ю, ниш, док. 1. 
Відводити, відхиляти вбік стулки 
дверей, вікон, ляд і т. ін., роблячи 
вільним вхід або вихід, доступ до 
чогось. 2. Ключем чи іншим при¬ 
строєм відкривати замок. • відми¬ 
кати. □ відчйнений, відчйнення, 
відчинятися. 
ВІДЧУВАТИ, бю, беш, недок., 

ВІДЧУТИ, ую, уєш, док. 1. Сприй¬ 
мати органами чуття, мати здат¬ 
ність сприймати щось, реагувати на 
щось. 2. Переживати якесь почут¬ 
тя. 3. Розуміти, усвідомлювати що- 
небудь. 
ВІДЧУЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ВІДЧУЖИТИ, ужу, ужиш, 
док. 1. Робити когось чужим, дале¬ 
ким, припиняти близькі стосунки 

з ким-небудь. 2. юр. На підставі за¬ 
кону відбирати в кого-небудь май¬ 
но на користь іншого (держави, 
організації, особи). □ відчужений, 
відчуженість, відчуження, присл. 
відчужено; відчужуваний. 
ВІДЧУТНИЙ, а, е. 1. Який 

сприймається органами чуття. 2. 
Значний, помітний. □ відчутність, 
присл. відчутно. 
ВІДЧУТТЯ, я, с. 1. Сприймання 

органами чуття. 2. Здатність сприй¬ 
мати довкілля. 3. Стан, зумовлений 
переживанням чого-небудь, вражен¬ 
ня від побаченого, почутого, пере¬ 
житого. 4. Усвідомлення, розумін¬ 
ня чого-небудь. 5. Передчуття якоїсь 
події, явища і т. ін. 
ВІДШКОДОВУВАТИ, бвую, 

бвуєш, недок., ВІДШКОДУВАТИ, 
ую, уєш, док. Давати кому-небудь 
щось інше замість втраченого, за¬ 
губленого, знищеного; поновлювати 
витрати, збитки чимось іншим. 
□ відшкодбваний, відшкодбвуван- 
ня, відшкодувальний, відшкоду¬ 
вання. 
ВІДЬМА, и, ж.; у зверт. відьмо. 

1. За повір’ями — жінка, що, знаю¬ 
чись із нечистою силою, завдає лю¬ 
дям шкоди. • чаклунка. 2. Про злу 
чи страшну виглядом жінку. 
□ відьмак, відьмбцький, відьмачий, 
відьмин, відьмйти, відьмування, 
відьбмство, відьомський. 
ВГЖКИ, жок, мн. Прикріплені 

з обох боків до вуздечки довгі ремні, 
мотузки, якими правлять кіньми. 
ВІЗ, воза, ч. 1. Засіб пересуван¬ 

ня (короб на чотирьох колесах) 
з кінною тягою для перевезення ван¬ 
тажів. □ візнйк, візникувати, віз- 
нйця, візбк. 2. астр. Назва сузір’я 
північної півкулі із семи зірок, що 
нагадує віз. Л Велйкий віз; Малйй 
віз. 
ВІЗА, и, ж. 1. Реквізит докумен¬ 

та, в якому відображено ставлення 
особи до змісту документа. 2. Від- 
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мітка в паспорті про дозвіл в’їзду 
на територію певної держави, виїз¬ 
ду з неї або перебування в ній. □ ві¬ 
зувати, візувальник, візування, візу¬ 
вати. 
ВІЗАВГ. 1. присл. Один проти 

одного. • навпрбти. 2. невідм., 
4. і ж. Особа, яка перебуває нав¬ 
проти. 
ВІЗЕРУНОК, нка, ч. Малюнок із 

різних ліній, фігур, кольорів, тіней 
тощо. • мереживо. □ візерунковий, 
присл. візерунково; візерунчастий, 
візерунчастість. 
ВІЗИТ, у, V., ВІЗЙТА, и, ж. 1. 

Офіційні відвідини кого-небудь. 2. 
Відвідування лікарем хворого вдо¬ 
ма. □ візитація, візитер, візитерка, 
візитйрка, візйтка, візйтний, візи- 
тбвий, візитувати. 
ВІЗУАЛЬНИЙ, а, е. Безпосеред¬ 

ньо спостережуваний неозброєним 
оком або за допомогою оптичного 
приладу. □ присл. візуально. 
ВГЇ , вій, ми. Волосинки, що вкри¬ 

вають краї повік. □ віїстий. 
ВІЙНА, й, ж. 1. Організована 

збройна боротьба між державами, 
суспільними станами тощо. 2. Стан 
ворожнечі між ким-небудь. • супе¬ 
речка, боротьба. 
ВГЙСЬКО, а, с. 1. Збройні сили 

держави. • армія. 2. Озброєний 
загін, підорзділ і т. ін. □ вій- 
ськбвий. 
ВІЙСЬКО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
військовий (стосується до війська), 
напр.: військовослужбовець, вій¬ 
ськовополонений і т. ін. 
ВІК, у, ч. 1. Тривалість життя 

людини, тварини, рослини. 2. Пері¬ 
од часу в сто років. 3. Період часу, 
який виділяється за певними озна¬ 
ками, подіями і т. ін. • епбха. 4. 
Надзвичайно довгий час. • вічність. 
5. присл. Надзвичайно довго. 
• завждй. □ віковйй, вікувати, 
вічний, вічність, присл. вічно. 

ВІКАРІЙ, я, ч.;узверт. вікарію. 
Заступник або помічник архієрея 
в православній церкві, єпископа, 
священика — в католицькій. □ віка- 
ріевий. 
ВІКНО, а, с. 1. Отвір для світла 

й повітря в стіні приміщення зі 
вставною рамою з шибками. □ ві- 
кбнний, вікбнниця, вікбння. 2. Отвір 
спеціального призначення в спо¬ 
руді, агрегаті, машині. 3. перен. 
Вільні години між заняттями у роз¬ 
кладі викладача. 4. Невеличке 
озерце, заглиблення в драговині, бо¬ 
лоті. 
ВІКТОРЙНА, и, ж. Гра у від¬ 

повіді на запитання з певних галу¬ 
зей знань. 
ВГЛЛА, и, ж. Розкішна дача за 

містом або будинок-особняк, зви¬ 
чайно із садом навколо. 
ВГЛЬНИЙ, а, е. 1. Ніким не гноб¬ 

лений, не поневолений; незалежний, 
самостійний. 2. Який перебуває на 
волі. 3. Який звільнився від певних 
обов’язків. 4. Який не терпить об¬ 
межень. • свободолюбйвий. 5. Яко¬ 
му нічого не стоїть на перешкоді; 
який здійснюється без труднощів. 
6. Здійснюваний із власної волі. 
• непримусбвий. 7. Невимушений, 
неофіційний. 8. Який виходить за 
межі пристойності. • грубий, фа¬ 
мільярний. 9. Який не зв'язує рухів, 
не має тісноти. • ширбкий, про¬ 
сторий, нетїсний. 10. Нічим не за¬ 
міщений, вакантний. 11. Позбавле¬ 
ний чого-небудь, не містить 
небажаного. 12. Не закріплений, не 
затиснутий. 13. Який не відповідає 
певним правилам, нормам, стандар¬ 
там; у якому відсутній порядок, не 
дотримано вимог. □ вільність, 
присл. вільно. 
ВГЛЬХА, и, ж.; у зверт. вільхо. 

Листяне вологолюбнеє дерево або 
кущ родини березових. □ вільхбвий, 
вільшаний, вільшаник, вільшанка, 
вільшйна, вільшняк. 
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ВІНЕГРЕТ, у, ч. 1. Холодна стра¬ 
ва з дрібно нарізаних овочів і за¬ 
правлена олією, оцтом. 2. перен. 
Суміш різних предметів або понять. 
□ вінегретний. 
ВІНЕЦЬ, нцгі, ч. 1. Прикраса (із 

золота, коштовного каміння), яку 
носили на голові. 2. Коштовний го¬ 
ловний убір — знак високої влади 
(короля, царя і т. ін.). • корбна. 3. 
Корона, яку тримають над голо¬ 
вами тих, хто одружується, під час 
вінчання. *❖* Ітй під вінбць. 4. Сяйво 
навколо сонця, місяця, окремих 
зірок. 5. перен. Останній, найвищий 
ступінь чого-небудь; завершення 
чого-небудь. 6. техн. Деталь, що 
напресовуеться на іншу деталь. 
□ вінце, вінцевий. 
ВІНИК, а, ч. Зв'язаний жмуток 

лози, гілок, трави і т. ін., викорис¬ 
товуваний для підмітання долівки, 
підлоги, обмітання чого-небудь. 
□ віничок, віниччя. 
ВІНО, а, с. Дарунок батьків на¬ 

реченій у час одруження. 
ВІНОК, нкй, ч. 1. Квіти, листя, 

гілки, сплетені в коло. 2. перен. 
Коло, яке утворюють певні предме¬ 
ти. 3. перен. Низка пісень, оповідань 
і т. ін. 4. Коса, сплетена з цибулі, 
часнику для їх зберігання. □ ві- 
нбчок. 
вінця, нець, ми. Верхні краї 

посуду. 
ВІНЧАТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Виконувати шлюбний церковний 
обряд одруження. □ вінчальний, 
вінчання, вінчатися. 2. Прикраша¬ 
ти що-небудь вінком. 3. Відзначати 
кого-небудь лавровим вінком, наго¬ 
родою і т. ін. за певні досягнення, 
перемогу, заслуги. 4. перен. Завер¬ 
шувати, закінчувати що-небудь. 
5. Класти на голову вінець на знак 
надання високої влади. • корону¬ 
вати. 
ВІНЧЕСТЕР, а, ч. Вид мислив¬ 

ської рушниці, система рушниць. 

ВІНЬЄТКА, и, ж. Графічна при¬ 
краса на початку або в кінці книж¬ 
ки, в альбомі, в інших друкованих 
виданнях. 
ВІРА1, и, ж.;узверт. віро. 1. Упев¬ 

неність у чомусь, в комусь. 2. Став¬ 
лення до кого-небудь, що ґрун¬ 
тується на переконанні в чесності, 
щирості, правоті когось. • довір’я. 
3. Визнання існування Бога. 4. Те 
або інше релігійне віяння, вірови¬ 
знання. 
ВІРА2, виг. У мові вантажників 

команда, що означає «піднімай», 
«вгору». 
ВІРАЖ1, ч. 1. Поворот. 2. Фігу¬ 

ра пілотажу. 3. Ділянка шляху на 
повороті автомобільної дороги, на 
закругленні велотрека і т. ін. 
ВІРАЖ2, у, ч. Хімічний розчин 

для забарвлення фотографічних 
зображень. 
ВІРНИЙ, а, е. 1. Який заслуго¬ 

вує довір’я; постійний у своїх по¬ 
глядах і почуттях. • відданий. 2. 
Правдивий, точний, правильний. 3. 
Який обов’язково відбудеться, ста¬ 
неться. Д Вірна смерть. • певний. 
□ вірність, присл. вірно. 
ВІРНІ, них, мн., рел. Про людей, 

які неухильно дотримуються дог¬ 
матів віри, релігії. • правовірні. 
ВІРОГІДНИЙ, а, е. Який не 

викликає сумніву. • достовірний. 
□ вірогідність, лрнсл. вірогідно. 
ВІРОЛбМНИ И, а, е. Який пору¬ 

шує обіцянку, присягу, слово. • під¬ 
ступний, зрадницький. □ віро- 
лбмність, присл. віролбмно; віро- 
лбмство. 

ВІРТУАЛЬНИЙ, а, е. Мож¬ 
ливий, той, що може або має про¬ 
явитися. □ віртуальність, присл. 
віртуально. 
ВІРТУОЗ, а, ч.; у зверг, віртуб- 

зе. 1. Виконавець (актор, музикант, 
художник), який досконало володіє 
технікою свого мистецтва. 2. Люди¬ 
на, яка досягла в роботі високої 
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майстерності. □ віртубзний, вір- 
тубзність, присл. віртубзно. 
ВІРУС, у, ч. Один із найдрібні- 

ших мікроорганізмів, що викликає 
інфекційне захворювання. □ вірус¬ 
ний, вірусблог, вірусолбгія, вірусо¬ 
носій. 
ВГРЧИЙ, а, е. Який свідчить 

про доручення комусь чого-небудь. 
Д Вірча грамота. 
ВІРШ, а, ч. 1. Невеличкий поетич¬ 

ний твір, написаний ритмізованою 
мовою. 2. Поетичний рядок, що скла¬ 
дається з певної кількості стоп, з 
чергуванням наголошених і ненаго- 
лошених складів. □ віршар, віршик, 
віршбваний, віршбвйй, віршуваль¬ 
ний, віршування, віршувйти. 
ВІСК, вбску, ч. Пластична маса 

жовтого або білого кольору, яку 
виробляють бджоли для стільників. 
□ воскбваний,восковйй. 
ВІСПА, и, ж. 1. Інфекційна хво¬ 

роба, супроводжувана гнійним ви¬ 
сипом на шкірі та слизових оболон¬ 
ках. 2. Шрами на шкірі від цієї 
хвороби або на місці запобіжного 
щеплення. □ віспйна, віспйнка, 
віспбваний, віспуватий, віспйний. 
ВІСТРЯ, я, с. 1. Тонкий, завуже- 

ний або загострений кінець чогось. 
2. Гостра, різальна сторона знаряд¬ 
дя. • лезо. 3. перен. Найістотніша 
частина чогось, спрямована проти 
чогось. 
ВІСЬ, бсі, ж. 1. Стрижень, на 

кінці якого насаджуються колеса. 
2. Стрижень, навколо якого оберта¬ 
ються певні механізми, частини ма¬ 
шини і т. ін. 3. Уявна пряма лінія, 
яка проходить через середину яко- 
го-небудь тіла чи простору. 4. #е- 
рен. Суть чого-небудь; основне, нав¬ 
коло чого щось відбувається. 
ВІТАМІНИ, ів, мн. 1. Біологічно 

активні органічні сполуки, життє¬ 
во необхідні для організму людей, 
тварин. 2. Препарат, який містить 
такі сполуки. □ вітамінізбваний, 

вітамінізувати, вітамінний, віта¬ 
мінність, вітамінбзний. 
вітАти, йю, йєш, недок. 1. 

Звертатися до кого-небудь під час 
зустрічі з привітом, виявляючи 
доброзичливість. 2. Поздоровляти. 
3. перен. Сприймати, схвалю¬ 
вати що-небудь. 4. Гостинно прий¬ 
мати когось; пригощати, часту¬ 
вати. □ вітання, вітйннячко, 
вітатися. 
ВІТЕР, тру, ч.; у зверг, вітре. Рух 

потоку повітря внаслідок нерівно¬ 
мірності атмосферного тиску. 
□ вітерець, вітрець, вітрйстий, 
вітрйсько, вітрйти, вітрйтися, 
вітрйще, вітріти. 
ВІТРАЖ, а, ч. 1. Твір декоратив¬ 

ного мистецтва з кольорового чи 
безбарвного скла. 2. Кольорове скло 
у дверях, вікнах, ширмах. □ вітра- 
жйст, вітражний. 
ВІТРЙЛО, а, с. Прикріплений на 

щоглі великий шматок міцного 
полотна певної форми, за допомо¬ 
гою якого вітер рухає судно. □ віт- 
рйльний, вітрйльник, вітрйльність, 
вітрйльце. 
ВІТРЙНА, и, ж. 1. Спеціально 

обладнане місце в крамниці (як 
правило, велике вікно) з виставле¬ 
ними в ньому зразками товарів; 
таке ж вікно в перукарні, ательє 
тощо. 2. Спеціально обладнана дош¬ 
ка, стенд і т. ін. з виставленими ого¬ 
лошеннями, газетами тощо. □ віт- 
рйнний. 
ВІТРО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову вітер, 
напр.: вітровій, вітрогін, вітромір 
і т. ін. 
вітряк. а, ч. 1. Вітряний млин. 

2. Двигун, що діє за допомогою сили 
вітру. □ вітрякбвий. 
ВІТЧЙЗНА, и, ж.; у зверг. 

вітчйзно. Батьківщина, рідний край. 
□ вітчизняний. 
ВІТЧЙМ, а, ч.; у зверг, вітчйме. 

Нерідний батько. □ вітчймів. 
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ВІХА, и, ж. 1 .Тичина, жердина, 
гілка, якою вказують дорогу, позна¬ 
чають межі і т. ін. 2. перен. Етап 
у розвитку кого-, чого-небудь. 
вГхоть, хтя, ч. 1. Жмут соломи, 

сіна тощо. 2. Жмут клоччя, шматок 
старої тканини для миття й чищен¬ 
ня чого-небудь, мазання і т. ін. 3. 
перен. Про м’яку, безвільну люди¬ 
ну. □ віхтик, віхтьовйй. 
ВІЦЕ... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову заступ¬ 
ник, напр.: віце-адмірал, віце-пре¬ 
зидент і т. ін. 
ВГЧКО1, а, с. 1. Зменшено-пес¬ 

тливе до око. 2. Невеличке вікон¬ 
це в чому-небудь для спостере¬ 
ження. 3. Кільце плетива в сітці, 
у в’язанні і т. ін. 4. Отвір для 
бджіл у вулику. 5. Взагалі 
невеличкий отвір у чомусь. 6. 
Брунька, яку зрізують для щеп¬ 
лення. 7. Невеличке заглиблення 
з брунькою на поверхні бульби 
картоплі. 
ВГЧКО2, а, с. Маленьке віко. 
ВІЧ-НА-ВІЧ, присл. Удвох, на¬ 

одинці з ким-небудь; близько, без- 
посердньо. 
ВІЧНИЙ, а, е. 1. Який не має 

початку і кінця. 2. Який не зникає, 
не перестає існувати; не обмежений 
якимось строком. Д Вічна мерз¬ 
лоті. 3. Який постійно відбуваєть¬ 
ся, існує, часто повторюється. • без¬ 
перестанний. □ вічність, присл. 
вічно. 
ВГШДТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Надавати чому-небудь висячого по¬ 
ложення. 2. Позбавляти життя, 
страчуючи повішенням. □ вішалка, 
вішальник, вішання, вішатель, 
вішатися. 
ВІЩАТИ, аю, ієш, недок. 1. Го¬ 

ворити щось значне, важливе. 2. 
Наперед визначати те, що буде, що 
станеться. • пророкувати. 
ВГЩИЙ, а, е. 1. Який пророчить 

що-небудь. 2. Мудрий, проникливий. 

вгяти, вію, вієш, недок. 1. Ру¬ 
хатися (про повітря). 2. Розносити¬ 
ся, ширитися в повітрі. 3. Обдава¬ 
ти подувом пахощів, холодом і т. ін. 
4. Очищати зерно на вітрі або ме¬ 
ханізмом (віялкою). □ віялка, вія¬ 
ло, віяловий, віяльний, віяльник, 
віяльниця, віяльце, віяний, віяння, 
віятися. 
ВКЛЮЧАТИ, аю, йєш, недок., 

включйти, чу, чиш, док. 1. Уво¬ 
дити в дію. 2. Уводити до складу, 
приєднувати до кого-, чого-небудь. 
3. Мати у своєму складі. • охоплю¬ 
вати. □ включатися, включений, 
включення, присл. включно. 
ВЛАДА, и, ж.; у зверт. влйдо. 1. 

Право управління державою, по¬ 
літичне панування. Д Прийтй до 
вл&ди. 2. Права і повноваження 
державних органів. Д Виконавча 
вл&да. 3. Органи державного управ¬ 
ління, уряд. 4. Право і можливість 
розпоряджатися, управляти, керу¬ 
вати ким-, чим-небудь. 5. Мо¬ 
гутність, сила. □ владйр, владарка, 
владарний, владарювання, влада¬ 
рювати, владйка, владйчити, вла¬ 
дичиця, владйчний, владний, присл. 
владно; владування, владувати, вла¬ 
дущий. 

ВЛАСНИЙ, а, е. 1. Належний 
кому-, чому-небудь. 2. Свій, особли¬ 
вий. Д Власний підпис. □ власник, 
власництво, власниця, власницький, 
власність, присл. власно. 3. Бук¬ 
вальний, справжній. Д У власному 
розумінні. 4. Властивий тільки 
кому-, чому-небудь, узятий без¬ 
відносно до чогось іншого. 
Д Вл&сна ваг£.и 
ВЛАСТИВИЙ, а, е. 1. Характер¬ 

ний для кого-, чого-небудь. • при¬ 
таманний. 2. Справжній, дійсний. 
□ властйвість, присл. властйво. 
ВЛУЧНИЙ, а, е. 1. Який попа¬ 

дає в ціль, спрямований у ціль. 2. 
перен. Який точно, чітко відбиває, 
розкриває, передає суть чого-не- 
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будь. А Влучне слбво. □ влучність, 
присл. влучно. 
внесок, ску, ч. 1. Гроші, які 

хтось сплачує організації, установі, 
фонду і т. ін. 2. перен. Що-небудь 
цінне, значиме, внесене в громадсь¬ 
ку справу, науку, літературу і т. ін. 
ВНУТРІШНІЙ, я, є. 1. Який 

є, міститься в середині чого-небудь; 
обернений у середину чого-небудь. 
2. Який стосується психічної діяль¬ 
ності людини, відбувається 
в психіці людини. 3. Який лежить 
в основі чого-небудь. □ внут¬ 
рішність, присл. внутрішньо. 
вовГк, вовГки, присл. Вічно, 

назавжди. 
ВОВК, а, ч.; у зверт. вбвче. 1. 

Хижак родини собачих, звичайно 
сірої масті. 2. перен. Про хижу, під¬ 
ступну, похмуру людину. □ вовків¬ 
ня, вовкуватий, присл. вовкувато; 
вбвчий, вовчйсько, вовчйця. 
ВОВНА, и, ж. 1. Густий волося¬ 

ний покрив ссавців, переважно 
овець і кіз. 2. Вичесаний чи зістри- 
жений з овець і кіз волосяний по¬ 
крив, з якого виготовляють пряжу. 
3. Пряжа, нитки з такого покрову. 
□ вовнйстий, вбвновий, вовняний. 
ВОВТУЗИТИСЯ, ужуся, узишся, 

недок. 1. Не сидіти спокійно. • сбва- 
тися. 2. Клопітливо й повільно щось 
робити. □ вовтуження, вовтузіння, 
вовтузня. 
ВОГКИЙ, а, е. 1. Який просяк¬ 

нутий, насичений вологою; який 
містить вологу. • сирйй. 2. Покри¬ 
тий вологою (про очі, шкіру тіла 
і т. ін.). □ вогкенький, вбгкість, 
присл. вбгко; вогкуватий, вог¬ 
куватість, присл. вогкувато. 
ВОГНЕ... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову вогбнь 
у 1 знач., напр.: вогнегасник, вог- 
нестійкйй, вогнецвіт і т. ін. 
ВОГОНЬ, гню, ч. 1. Розжарені 

гази, що виділяються під час горін¬ 
ня чогось й світяться сліпучим 

світлом. • пблум’я. 2. перен. Душев¬ 
не піднесення, натхнення. 3. Світло 
сонця, зірок, освітлювальних при¬ 
ладів. 4. перен. Блиск очей, що 
відображає внутрішній стан люди¬ 
ни. 5. перен. Про жар, підвищену 
температуру тіла. 6. Стрільба 
з гвинтівок, гармат і т. ін. 7. 
Військова команда для здійснення 
пострілу; наказ стріляти. □ вогнб- 
вий, вогневйй, вогневйк, вогневйця, 
вогненний, вогненність, присл. вог¬ 
ненно; вбгник, вогнйстий, присл. 
вогнйсто; вбгнйсько, вбгничок, вбгни- 
ще, вогнянйй. 
ВОДА, й, ж. 1. Прозора, безбар¬ 

вна природна рідина, що становить 
собою найпростішу хімічну сполу¬ 
ку водню з киснем. 2. у ми. Ліку¬ 
вальна рідина мінеральних джерел. 
3. перен. Непотрібні, беззмістовні 
фрази, слова у викладенні матері¬ 
алу. • багатослів’я. 4. Території, 
простори, ділянки морів, озер, річок 
і т. ін. 5. мед. у ми. Навколоплідна 
речовина. □ водйця, водйчка, 
вбдний, вбдник, вбдність, водніти, 
водбйма, водянйй, водянйстий, во¬ 
дянка. 

ВОДО... Перша частина складних 
слів, що відповідає слову вод& у 1 
знач., напр.: вододіл, водограй, во¬ 
догін і т. ін. 
воєдйно, присл. В одне ціле; 

докупи. 
ВОвННИЙ, а, е. Стосується до 

війни, пов’язаний з нею. □ воєніза¬ 
ція, воєнізбваний, воєнізувати. 
ВОЖАК, б, ч.; у зверт. вожаку. 

Головний, старший із звірів у зграї, 
стаді і т. ін. □ вожакувати. 
ВОЖДЬ, я, ч. 1. Старша людина 

племені; поводир війська, племені. 
2. Ідейний керівник громадського 
руху, партії тощо. □ вождйзм. 
ВОЗЙТИ, вожу, вбзиш, недок. 1. 

Переміщати, пересувати, доставля¬ 
ти кого-, що-небудь транспортом 
(возом, машиною і т. ін.). 2. Тягати, 
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волочити що-небудь. □ ВОЗІЙ, во¬ 
зіння. 
ВОЗЙТИСЯ. вожуся, вбзишся, 

недок. 1. їздити з ким-, чим-небудь, 
возити кого-, що-небудь. 2. Займа¬ 
тися неспішною, клопітною спра¬ 
вою. • вовтузитися. 
ВОІСТИНУ, присл. Дійсно, 

справді. 
ВОЙОВНИЧИЙ, а, е. 1. Який 

прагне або схильний воювати. 2. 
перен. Який веде непримиренну бо¬ 
ротьбу з ким-, чим-небудь. 3. Який 
виявляє, виражає готовність до су¬ 
тички, суперечки, бійки. □ присл. 
войовнйче; войовнйчість, присл. во¬ 
йовничо. 
ВОКАЛЬНИЙ, а, е. 1. Стосуєть¬ 

ся до співу, призначений для співу. 
• співбчий. 2. лінгв. Стосується до 
системи голосних звуків у мові (до 
вокалізму). □ вокал, вокаліз, вока¬ 
лізація, вокалізм, вокаліст. . 

ВОКЗАЛ, у, ч. Будинок або ком¬ 
плекс споруд для обслуговування 
пасажирів на станціях шляхів спо¬ 
лучення. □ вокзальний. 
ВОЛАН, а, ч. 1. М’ячик з оперен¬ 

ням або пробка, утикана пір’ям, для 
гри в бадмінтон. 2. Тип обробки на 
жіночомуодязі. 
ВОЛЕЙБОЛ, у, ч. Командна 

спортивна гра, що полягає в пере¬ 
биванні руками м’яча через сітку 
від однієї команди до іншої. □ во¬ 
лейболіст, волейболістка, волей- 
ббльний. 
ВОЛО, а, с. 1. Розширена час¬ 

тина стравоходу в багатьох пта¬ 
хів. 2. Ожиріле підборіддя (в лю¬ 
дини). 3. Пухлина щитовидної 
залози при базедовій хворобі. 
□ вбловий. 
ВОЛОВОДИТИСЯ, джуся, диш- 

ся, недок. 1. Надто повільно робити 
що-небудь, марнуючи час. 2. Мати 
багато мороки, клопоту з ким-, чим- 
небудь. 3. Возитися, водитися, мати 
справу з ким-небудь. 

ВОЛОГА, и, ж. 1. Рідина, яка 
міститься в чому-небудь, на чому- 
небудь. 2. Випари, вогкість. □ во- 
лбгий, волбгість, волбгнути. 

ВОЛОГО... Перша частина 
складних слів, що відповідає слову 
волбга, напр.: вологоємкий, воло¬ 
гомір і т. ін. 
ВОЛОДАР, я, ч.; у зверг, волб- 

дарю. 1. Власник чого-небудь. 
• госпбдар. 2. Той, хто стоїть на чолі 
держави, краю і т. ін. (про царя, 
короля і т. ін.). 3. Той, хто має вла¬ 
ду над кимось, чимось, вільно роз¬ 
поряджається ким-, чим-небудь. 
• велйтель. 4. перен. Той або те, що 
має великий вплив на кого-, що-не- 
будь. □ волбдарка, володарний, во¬ 
лодарство, володарський, володарю¬ 
вання, володарювати. 
ВОЛОКНО, а, с. 1. Тонка непря- 

дена нитка, використовувана як 
сировина в текстильному вироб¬ 
ництві. 2. збірн. Сукупність таких 
ниток. 3. у ми. Витягнута в дов¬ 
жину клітина людської, тваринної 
або рослинної тканини. □ волок¬ 
нина, волокнйнка, волокнйстий, 
волокнйстість, волокнуватий, во- 
локбнце. 

ВОЛОКТИ, ВОЛОЧЙТИ, очу, 
очеш, недок. 1. Тягти кого-, що-не¬ 
будь по поверхні чогось; тягнути на 
собі. 2. Ледве пересувати (ноги, чо¬ 
боти). 3. перен. Силоміць вести кого- 
небудь із собою. 
ВОЛОНТЕР, а, ч.; у зверг, во¬ 

лонтере. 1. Особа, що добровільно 
вступила на військову службу. 2. 
Особа, що добровільно виконує 
певну громадську справу. • доб- 
ровблець. □ волонтерка, волон¬ 
терський. 

ВОЛОСЙНД, и, ж. Ниткоподіб¬ 
ний роговий утвір, що росте на 
шкірі людини і тварини. □ волоса¬ 
тий, волосйнка, волосйстий, во- 
лосйстість, волосіння, волосінь, во- 
лосбвий, волбсся, волосянйй. 
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ВОЛОХАТИЙ, а, е. 1. Покри¬ 
тий, оброслий густим волоссям 
(вовною, пір’ям). 2. З довгим гус¬ 
тим ворсом (про хутро, тканини, 
килими і т. ін.) 3. перен. З густи¬ 
ми гілками, листям, шпильками 
і т. ін., що стирчать у різні боки. 
□ волохатенький, волохатитися, 
волохатість, волохатіти. 
ВОЛОЦЮГА, и, ч. і ж.; у зверг. 

волоцюго. Бездомна людина, що 
живе з крадіжок, жебрацтва і т. ін. 
• бродяга, пройдйсвіт. □ волоцюз- 
тво. 

ВОЛОШКА, и, ж.; у зверг, волб- 
шко. 1. Польова трав’яниста росли¬ 
на із синіми квітками на високому 
стеблі, яка росте переважно серед 
озимих культур. 2. Квіти цієї рос¬ 
лини. □ волошкбвий. 

ВОЛЬвР, а, «/., ВОЛЬбРА, и, ж. 
Обнесений огорожею майданчик 
для утримування тварин і птахів на 
вільному повітрі. 
ВОЛЯ, і, ж.; у зверг, вбле. 1. 

Відсутність обмежень у прожи¬ 
ванні, роботі тощо. • привілля. 2. 
Свідома саморегуляція особистістю 
своєї діяльності і поведінки, що за¬ 
безпечує подолання труднощів 
у досягненні мети. 3. Бажання, хо¬ 
тіння; прагнення досягти своєї мети. 
• рішучість. 4. Право розпоряджа¬ 
тися на свій розсуд. 5. Дозвіл, зго¬ 
да, рішення. 6. Свобода, неза¬ 
лежність. 

ВОРКОТАТИ, очу, бчеш, ВОР- 
КОТГТИ, очу, бтиш, недок. 1. Ви¬ 
давати своєрідні переливчасті зву¬ 
ки (про голубів, горлиць і т. ін.). 
• воркувати. 2. перен. Ніжно роз¬ 
мовляти з ким-небудь. • воркува¬ 
ти. 3. Виявляти своє незадоволен¬ 
ня, гнів і т. ін. приглушеною мовою. 
• бурчати. 4. Утворювати одно¬ 
манітний приглушений звук-рокіт 
(про машини, воду і т. ін.). □ вбркіт, 
воркітлйвий, воркітлйвість, присл. 
воркітлйво; воркотання, воркотіння, 

воркотлйвий, воркотня, воркотун, 
воркотуха. 
ВОРОГ, а, ч.; у зверг, вороже. 1. 

Особа, яка перебуває в стані бо¬ 
ротьби, неприязні з ким-небудь. 
• недруг, супротйвник. 2. Принци¬ 
повий супротивник чого-небудь. 3. 
збірн. Супротивник на війні, у воєн¬ 
них діях. 4. перен. Шкідник рослин, 
лісу і т. ін. □ ворогування, ворогу¬ 
вати, ворогуючи, присл. вороже; во¬ 
рожнеча, присл. ворбжо. 
ВОРОЖБЙТ, а, ч.; у зверг, во- 

рожбйте. 1. Особа, що вгадує май¬ 
бутнє, розповідає про минуле, во¬ 
рожачи на картах чи за якимись 
іншими прикметами. 2. Знахар. 
□ ворожбйтка, ворожбйтство, во- 
рожбйтський. 
ВОРОЖЙТИ, ожу, бжиш, недок. 

1. Вгадувати майбутнє чи минуле 
на картах або за якимись іншими 
прикметами, пророкувати що-не- 
будь. 2. Чарувати, чаклувати. 3. 
перен. Поратися біля кого-, чого- 
небудь. □ ворожба, ворожйльний, 
ворожіння, ворбжка. 
ВОРОН, а, ч.; у зверг, вброне. 

Великий хижий птах із блискучим 
чорно-синюватим пір’ям, живе пе¬ 
реважно в лісі. 
ВОРбНА, и, ж.; у зверг, ворбно. 

1. Хижий птах із сірим або чорним 
пір’ям, живе на деревах поблизу 
населених пунктів. 2. перен. Про 
неуважну людину. • роззява, ґава. 
ВОРОНЙЙ, а, б. Чорний із си¬ 

нюватим полиском (про масть коня). 
□ воронець, воронбваний, ворону¬ 
вання, воронувати, воронькб. 
ВОРОТА, ріт, мн. 1. Проїзд або 

прохід в огорожі між будівлями 
тощо, а також ворітниці, що його 
закривають. • брама. 2. Затвори 
шлюзів, які затримують воду на 
певному рівні. 3. спорт: Горизон¬ 
тальна перекладина на двох стояках 
(штангах) із визначеною висотою 
і відстанню між ними як частина 
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футбольного, хокейного чи Іншого 
поля, яку захищає команда у грі 
з іншою командою. □ воротар, во¬ 
ротарка. 
ВОРС, у, «/., ВОРСА, и, ж. Гус¬ 

тий пушок із коротких волокон на 
поверхні деяких тканин. □ ворсйна, 
ворсйнка, ворсйнчастий,ворсйстий, 
ворсйстість, вбрсовий, ворсуваль¬ 
ний, ворсувальник,ворсувальниця, 
ворсувальня,ворсування,ворсува¬ 
ти, ворсянйй. 
ВОРУШЙТИ, ушу, ушиш, недок. 

1. Злегка рухати. 2. Перевертати 
що-небудь легке (сіно, солому 
і т. ін.). □ ворухнути, ворушйтися, 
ворушіння. 3. Злегка рухати чим-не- 
будь. 4. перен. Спонукати до 
діяльності, збуджувати. 5. перен. 
Згадувати, пригадувати, викликати, 
відновлювати в пам’яті. 
ВОСКРЕСАТИ, бю, аєш, не¬ 

док., ВОСКРЕСНУТИ, ну, неш, 
док. 1. Ставати знову живим, по¬ 
вертатися до життя після смерті. 
• оживати. 2. перен. Відроджува¬ 
тися, відновлюватися, оновлюва¬ 
тися. 3. Відновлюватися в пам’я¬ 
ті. • пригадуватися. □ воскре¬ 
сіння, воскреслий. 
ВОСКРЕШАТИ, 4ю, аєш, недок., 

ВОСКРЕСЙТИ, ешу, ЄСЙШ, ДОК. 1. 
Повертати кого-небудь до життя. 
• оживляти. 2. Відбудовувати, 
відновляти що-небудь. 3. перен. 
Пригадувати, відновлювати в па¬ 
м’яті забуте, минуле і т. ін. 
ВОСТАННЄ, присл. Останній 

раз. 
ВОТУМ, у, ч. Ухвала, рішення, 

прийняті голосуванням. Д Вбтум 
недовіри. □ вотування, вотувйти, 
вотуватися. 
ВОХРА, и, ж. 1. Природна міне¬ 

ральна фарба червоно-брунатного 
або жовтого кольору. 2. Колір: чер¬ 
воно-брунатний або жовтий. □ вох¬ 
ристий, вбхрити, вохряний, вох¬ 
рянка. 

ВОЧЕВЙДЬ, присл. Явно, від¬ 
крито, не приховуючи. 
ВОША, і, ж.; у зверт. вбше. 1. 

Маленька безкрила комаха-паразит 
тварин і людей, що живиться кро¬ 
в’ю. 2. перен. Про дрібну, невелич¬ 
ку ростом людину. 3. Рослинний 
паразит. • тля. □ вошва, вошйвець, 
вошйвий, вошйвість, вошйвіти. 
ВОЮВАТИ, юю, ібєш, недок. 1. 

Вести війну. 2. перен. Відстоювати 
свої погляди, позиції. □ воювання, 
воюючи. 
ВОЯЖ, у, ч. Подорож, мандрів¬ 

ка. □ вояжер, вояжувати. 
ВОЯК, а, ч.; у зверт. вояче. Осо¬ 

ба, що воює, б’ється з ворогом. 
• бобць, воїн. □ вояцтво, вояцький, 
вояченько, вояччина. 
В ГМ ЙВ, у, ч. 1. Дія, яку одна осо¬ 

ба, предмет чи явище здійснює сто¬ 
совно іншої особи, предмета чи яви¬ 
ща. 2. Сила влади, авторитету, 
знань і т. ін. □ впливання, вплива¬ 
ти, впливовий, впливбвість, присл. 
впливбво. 

ВПРАВНИЙ, а, е. 1. Який має 
певні навички, уміє щось добре 
й швидко робити, виконувати. 2. 
Добре натренований; спритний. 
□ вправність, присл. впрйвно. 
ВРАЖЕННЯ, я, с. 1. Почуття, 

відчуття, ббрази і т. ін., що зали¬ 
шаються в свідомості людини від 
баченого, пережитого. Д Ділйтися 
враженнями. 2. Вплив на когось. 3. 
Думка, уявлення, що складаються 
внаслідок знайомства, спілкування 
і т. ін. з ким-, чим-небудь. 
ВРУЧАТИ, аю, аєш, недок., ВРУ- 

чйти, учу, учиш, док. 1. Давати 
комусь що-небудь особисто, безпо¬ 
середньо в руки. 2. Доручати комусь 
кого-, що-небудь. □ вручання, вру¬ 
чатися, вручений, вручення, вручй- 
тель. 
ВТОРЙННИЙ, а, е. 1. Який 

є другим у розвитку чого-небудь. 2. 
Який є додатком, доповненням до 
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першого. 3. Неголовний, другоряд¬ 
ний, побічний. 
ВУАЛЬ, і, ж. 1. Легка прозора 

тканина. 2. Прозора тонка сітка, 
якою жінки закривають чи прикри¬ 
вають обличчя, закріпивши її на ка¬ 
пелюшку. 3. перен. Прозора запо¬ 
на, через яку пердмет виглядає 
нечітко. 4. Наліт металічного срібла 
(або барвників) на світлочутливо¬ 
му фотографічному матеріалі, че¬ 
рез що знижується контрастність 
зображення. □ вуалювати. 
ВУГГЛЛЯ, Я, с., ВУГІЛЬ, гля, ч„ 

збірн. 1. Чорна тверда горюча ре¬ 
човина рослинного походження, яку 
видобувають із надр землі. 2. За¬ 
лишки неповного згоряння речови¬ 
ни органічного походження (дерева, 
кісток і т. ін.). □ вугіллячко, ву¬ 
гільний, вугільник, вуглик, вуглйна, 
вуглйнка, вуглйстий, вуглянйй, 
вугляр, вуглярка, вуглярство, вуг- 
лярчук. 
ВУГЛЕ... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову вугіл¬ 
ля в 1 знач., напр.: вуглегасник, вуг¬ 
лекоп, вугленосний і т. ін. 
вугОр1, гра, ч. Риба зі зміїстим 

тілом. □ вугреня, вугрбвий. 
ВУГОР2, гра, ч. Невеликий гор¬ 

бочок на шкірі, що виникає через 
закупорення сальної залози. □ вуг- 
ровйй, вугруватий, вугруватість. 
ВУДИЛА, йл, мн. Залізні стриж¬ 

ні, прикріплені до ременів вуздеч¬ 
ки, якими гнуздають коня. □ вудй- 
лище, вудйльний. 
ВУДКА, и, ж. Знаряддя для ло- 

віння риби — тонкий, гнучкий і дов¬ 
гий прут із прикріпленою волосінню 
з гачком. □ вудйлище, вудйльний, 
вудйльник, вудити, вудитися, вудій, 
вудкар, вудлище, вудочка. 
ВУЖ, а, ч.; у зверт. вуже. Неот¬ 

руйна змія середнього розміру, яка 
має жовті плями з обох боків голо¬ 
ви. □ вужак, вужака, вуженя, 
вужик, вужйний. 

ВУЗ, у, ч. Навчальний заклад, 
в якому отримують вищу освіту. 
□ вузівець, вузівський. 
ВУЗДЕЧКА, и, ж. Частина 

збруї— ремені з вудилами та по¬ 
водами, які надівають на голову ко¬ 
неві, служить для управління конем. 
□ вузда,вуздечковий. 
ВУЗОЛ1, зла, ч. І. Місце, де зв’я¬ 

зані кінці чого-небудь; петля на 
мотузкові, линві і т. ін. 2. перен. 
Складне переплетіння, з’єднання 
чого-небудь; збіг якихось обставин, 
зв’язаних між собою. 3. Речі, зв’я¬ 
зані у хустку або в іншу тканину. 
• клунок. 4. Закручене жмутом 
і приколоте шпильками волосся. 5. 
Місце сходження, перехрещення 
колій, ліній, трас і т. ін. Д Заліз- 
нйчний в^зол. 6. Механізми, спору¬ 
ди одного призначення, що розта¬ 
шовані в одному місці. 7. Місце 
скупчення певних клітин у живому 
організмі; стовщення, затвердіння, 
розширення певних клітин або су¬ 
дин. 8. Місце на рослині, від яко¬ 
го відходить листя або нові 
пагінці, корені. □ вузластий, 
вузлик, вузликовий, вузликуватий, 
вузлйще, вузловйй, вузлуватий, 
вузлуватість. 
ВУЗОЛ 2, зла, ч. Одиниця виміру 

швидкості морського транспорту, 
що дорівнює одній милі за годину 
(1,852 км/год). 

ВУЗЬКИЙ, а, е. 1. Який має не¬ 
велику порівняно з іншими шири¬ 
ну; менший за шириною, тісніший, 
ніж потрібно, бажано. 2. перен. 
Який має обмежені властивості. 3. 
перен. Позбавлений широких по¬ 
глядів, світогляду. 4. Пов’язаний із 
певною галуззю. • спеціальний. 
□ вузькість, прнсл. вузько; вузьку¬ 
ватий. 
ВУЗЬКО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову вузь- 
кйй у 1 знач., напр.: вузькобкий, 
вузькофаховий, вузькочблий і т. ін. 
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ВУЛИК, а, ч 1. Спеціальна де¬ 
рев’яна скринька або спеціально 
видовбана колода для тримання 
бджіл. 2. Сім’я бджіл, що живе 
в такій скриньці або колоді. 
□ вуликовий. 
ВУЛИЦЯ, і, ж. 1. Обмежений 

двома рядами будинків простір для 
їзди і ходіння. 2. Два ряди будинків 
із проїздом, проходом між ними як 
частина територї населеного пунк¬ 
ту. 3. перен. Мешканці таких бу¬ 
динків. 4. перен. Довкілля, що своєю 
некультурністю, невихованістю не¬ 
гативно впливає на кого-небудь. 
□ вуличка, вуличний, вуличник. 
ВУЛКАН, а, ч. Конусиста гора 

з кратером на вершині, через який 
час від часу відбувається викид 
розплавленої лави, гарячих газів, 
уламків гірських порід і т. ін. 
Д Згаслий вулк&н, діючий вул¬ 
кан. □ вулканізм, вулканіт, вулка¬ 
нічний. 
ВУЛКАНІЗАЦІЯ, ії, ж., техн. 

Гаряча обробка каучуку, гуми для 
надання їм міцності, пружності, 
еластичності, для усунення пошкод¬ 
жень. □ вулканізатор, вулканіза¬ 
ційний, вулканізбваний, вулканізу¬ 
вати. 
ВУЛЬГАРНИЙ, а, е. 1. Грубий, 

непристойний, сороміцький. 2. Спро¬ 
щений, перекручений щодо змісту. 
□ вульгаризатор, вульгаризаторсь¬ 
кий, вульгаризація, вульгарйзм, 
вульгаризувати, вульгарність, 
присл. вульгарно, вульгарщина. 
ВУНДЕРКІНД, а, ч.; у зверт. 

вундеркінде. 1. Дитина, яка не за 
віком має виняткові здібності, та¬ 
лант до чогось. 2. перен. Про будь- 
яку дитину (інколи і про дорослого) 
і її здібності з іронією. 
ВУРКАГАН, а, ч.; у зверт. вур¬ 

кагане. Безпритульна, неохайно 
одягнена людина, що живе з дрібно¬ 
го грабіжництва, крадіжок. □ вур¬ 
каганський. 

ВУРКОТАТИ, оч?, очеш, ВУР- 
КОТГТИ, очу, отйш, недок. 1. Ви¬ 
давати несильні переливчасті зву¬ 
ки низького тембру. 2. перен. Тихо 
переливчасто говорити. □ вуркіт, 
вуркітлйвий, присл. вуркітлйво; 
вуркнути, вуркотання, вуркотіння, 
вуркотлйвий, присл. вуркотлйво. 
ВУСА, ВУСИ, ів., мн. 1. Волосся, 

яке росте над верхньою губою в чо¬ 
ловіків. 2. Волосини по боках верх¬ 
ньої губи в деяких тварин. 3. Тонкі 
відростки по боках рота в деяких 
риб і рака. 4. Тонкі пагони, стеб¬ 
линки деяких рослин, що служать 
для їх розмноження або для при¬ 
кріплення до чого-небудь. 5. Тонкий 
виріст на колосках злакових рослйн. 
• остюк. О вусйтий, вусик, вусйще. 
ВУТЛИЙ, а, е. 1. Ненадійний для 

пересування (про човен). • не¬ 
міцний, благенький. 2. Який має 
непривабливий вигляд. • старйй, 
потбртий, убогий. 3. Якому чогось 
не вистачає. • слабйй, недорозвй- 
нутий. 
ВУХО, а, с. 1. Орган слуху 

й рівноваги в людини та хребетних 
тварин. 2. Зовнішня хрящова час¬ 
тина органу слуху. • вушна рако¬ 
вина. □ вухань, вухастий, вухатий, 
вушнйй. 3. перен. Про людину, що 
підслуховує чужі розмови для пе¬ 
редачі їх комусь. • шпигун. 4. Бо¬ 
кова частина шапки, що закриває 
вушну раковину. 
ВХОДИНИ, дин, мн. Народний 

звичай відзначати вселення в нове 
приміщення (звичайно в житло). 
ВЧАСНИЙ, а, е. Який відбу¬ 

вається, робиться у відповідний час, 
саме тоді, коли треба. □ вчасність, 
присл. вчасно. 
В'ЮК, а, ч. Спакований вантаж, 

який перевозять на спинах тварин. 
□ в’ючак, в’ючений, в’ючити, в’ючи¬ 
тися, в’їЬчний. 

В'ЮН, а, ч. 1. Надзвичайно рух¬ 
лива зміїста риба невеликих роз- 
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мірів із видовженим гнучким тілом. 
2. перен. Про спритну й хитру лю¬ 
дину. • пролаза. □ в’юнець, в’ю- 
нйстий, в’юнкйй, в’юнкість, присл. 
в’юнко; в’юнбвий, в’юнок. 
В’ЯЗАТИ, вяжу, в’яжеш, недок. 1. 

З’єднувати, скріплювати що-небудь, 
обвиваючи мотузкою і т. ін. • зв’язу¬ 
вати. 2. Обвивати мотузкою руки, 
ноги, позбавляючи кого-небудь сво¬ 
боди руху. • зв’йзувати. 3. перен. 
Позбавляти можливості вільно, са¬ 
мостійно діяти, приймати рішення 
і т. ін. 4. Плести що-небудь спи¬ 
цями, гачком і т. ін. 5. мед. Утворю¬ 
вати з білками тканин організму 
нерозчинні сполуки, припиняючи 
запальні процеси. 6. спец. Мати 
можливість склеювати, скріплювати 
тверді матеріали (про розчин вап¬ 
на, цементу і т. ін.). 7. Скріплювати 
дерев’яні частини будівлі врубуван¬ 
ням. □ в’яжучий, в’язальний, в’я¬ 
зальник, в’язальниця, в’йзаний, в’я¬ 
зання. 
В’ЯЗКЙЙ, а, е. 1. Клейкий, тя¬ 

гучий. 2. Який засмоктує, втягує. 
• грузькйй, липкйй, тванйстий. 3. 
перен. Якого важко позбутися. 
• чіпкйй. 4. Який має властивість 
скріплювати, склеювати тверді ма¬ 
теріали (про розчин вапна, цемен¬ 
ту і т. ін.) • в’йжучий. 5. Який під 
впливом зовнішніх сил не руйну¬ 
ється, а деформується. □ в’язкість, 
присл. в’язко. 
В’ЯЗЕНЬ, зня, ч.; у зверт. в’язню. 

Особа, яку тримають у тюрмі, під вар¬ 
тою. □ в’язнення, в’язнйти, в’язнйця, 
в’язнйчний, в’йзнів, в’язнівський. 

В’ЯЗНУТИ, ну, неш, недок. 1. 
Заглиблюватися, потрапляючи, 
занурючись в що-небудь грузьке, 
липке, сипке. 2. Приставати, прили¬ 
пати. 3. перен. Надокучати комусь 
небажаними запитаннями, розмова¬ 
ми, пропозиціями і т. ін. • чіплй- 
тися. 4. Ставати в’язким, густим. 
• гуснути. 
В’ЯЗЬ1, і, ж. 1. архіт. Спосіб 

скріплювання дерев’яних частин 
будівлі врубуванням. 2. Вид старо¬ 
винного декоративного письма, 
в якому окремі літери й слова зли¬ 
ваються в суцільний орнамент. 3. 
Маленькі недостиглі плоди. • за¬ 
в’язь. 
В’ЯЗЬ2, я, ч. Прісноводна риба 

родини коропових. 
В’ЯЛИТИ, в’ йлю, в’йлиш, недок. 

І. Позбавляти свіжості, соковитості, 
пружності (про продукти харчу¬ 
вання). • присушувати. 2. перен. 
Позбавляти жвавості, рухливості, 
бадьорості; робити млявим, ма¬ 
лорухомим. 3. перен. Робити хворим, 
немічним. □ в’йлений, в’йлення, 
в’йлий, в’йлитися, в’яління, в’йлість, 
присл. в’йло. 
В’ЯНУТИ, в’йну, в’йнеш, недок. 

1. Утрачати свіжість (про росли¬ 
ни). • всихати. 2. перен. Ставати 
зморшкуватим, втрачати пруж¬ 
ність, свіжість (про людське тіло). 
3. перен. Утрачати рухливість, 
бадьорість; ставати млявим, бай¬ 
дужим; втрачати фізичну силу. 
• марніти, слабнути. □ в’йнення, 
в’йнучий. 

ГАБА, й, ж. 1. заст. Турецьке сук¬ 
но білого кольору для укривання 
чого-небудь. 2. перен. Покривало; 
кайма, облямівка. 

ГАБАРДЙН, у, ч. Шерстяна або 
бавовняна тканина для пошиття ко¬ 
стюмів, легких пальт і плащів. □ га- 
бардйновий. 
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ГАБАРЙТ, у, ч. 1. спец. Гранич¬ 
ний зовнішній обрис предмета (ма¬ 
шини, споруди і т. ін.); розмір чого- 
небудь. □ габарйтний. 2. перев. мн:, 
перен:, ірон. Про комплекцію лю¬ 
дини. 

габілітАція, і, ж. Складання 
іспиту, що дає право викладати 
в університеті. □ габілітуватися. 

ГАБІТУС, у, ч., спец. Зовнішній 
вигляд тварин, рослин, людини, 
гірської породи як показник стану. 

ГАВАНА, и, ж., розм. 1. Сорт тю¬ 
тюну з Куби. 2. Сигара з цього тю¬ 
тюну. 

ГАВАНЬ, і, ж. 1. Природно захи¬ 
щена від наслідків негоди частина 
водного простору (океану, моря, 
річки), зручна для стоянки суден. 
2. Місто з відповідною стоянкою 
суден. 

ГАВКАТИ, каю, каеш, недок. 1. 
Видавати уривчасті звуки, брехати 
(про тварин з породи собачих). 2. 
перен., вульг. Говорити (як оцінна 
характеристика мовлення людини, 
яку зневажають). Не гавкай. □ гав¬ 
кання, гавкіт, гавкун. 

ГАВРИК, а, ч. зневажл. Про лю¬ 
дину, яка не варта уваги. 

ГАГА, и, ж.;узверт. гаго. Поляр¬ 
на морська качка з білим пухом. 

ГАГАРА, и, ж. у зверг, гагаро. 
Великий північний водоплавний 
птах. 
ГАГАТ, у, ч. Різновид кам’яного 

вугілля; чорний янтар, що легко об¬ 
роблюється й використовується на 
оздоблення та готування окремих 
деталей техніки. 

ГАД, а, ч. 1. Земноводна твари¬ 
на або плазун; у мн. Збірна назва 
різних плазунів. Гади на зиму куб¬ 
ляться. 2. перен., зневажл. Про огид¬ 
ну, підступну людину. 3. у знач, 
лайл. виг. У, гад!П гадина. 

ГАДАТИ , даю, даєш, недок. 1. 
Думати, розмірковувати. Д Д^мку 
гад&ти; д^мати-гадйти; гадати 

гадку. 2. Мати власну думку з при¬ 
воду кого-небудь, чого-небудь. / Пе¬ 
редбачати, припускати, сподівати¬ 
ся; часто у функції вставного слова. 
Га даю, усе скінчиться добре. 3. Во¬ 
рожити. Усім гадала, ворожила. 
ГАДИНА, и, ж. 1. Те саме, що гад 

1. 2. спільний рід. Те саме, що гад 
2. От гадина! А я йому так довіряв. 

ГАДКА, и, ж. Те саме, що д^мка 
1-3. ^ Г&дки не дйти (м&ти) — не 
збагнути; Губйтися в г&дках — сум¬ 
ніватися; не знати, на якому з при¬ 
пущень зупинитися; Закйнути г&д- 
ку за грйдку — забути; зовсім не 
згадувати про кого-небудь, що- 
небудь; Узялй (обнялй, обсіли) 
думкй та гадкй — глибоко задума¬ 
тися, зажуритися, заклопотатися; 
Шкодй й г&дки — не варто й ду¬ 
мати (згадувати). 

ГАДЮКА, и, ж. 1. Отруйна змія 
з плескатою трикутною головою. 
2. перен., зневажл. Про злу, підступ¬ 
ну людину. 

ГАДЮЧНИК, а, ч. 1. Кубло га¬ 
дюк. 2. перен., зневажл. Про скуп¬ 
чення вороже настроєних до кого- 
небудь сил. 
ГАЗЕЛЬ1, і, ж. Тварина з роди¬ 

ни антилоп, дуже полохлива і пруд¬ 
ка, з тонкими і довгими ногами. 
У порівн. Про дівчину-красуню. 
ГАЗЕЛЬ2, і, ж. Віршова форма 

в ліричній поезії народів Сходу. 
Складається з об’єднаних однією 
римою двовіршів, в останньому 
з яких наведено псевдонім автора. 

ГАЗЕТА, и, ж. Періодичне, час¬ 
то щоденне, друковане на вели¬ 
ких аркушах паперу видання, яке 
містить різноманітні матеріали про 
поточні події у різних ділянках жит¬ 
тя. Д Світлові газета — газета 
(часто інформаційні та рекламні 
матеріали), продукована теле¬ 
візійними засобами; Стіннй газета 
(стінгазета, стіннівка) — рукопис¬ 
на або машинописна газета, видан- 
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ня якої обмежене певним підприєм¬ 
ством або установою. Ходяча га¬ 
зета — про людину, яка поширює 
різні новини і чутки. 

ГАЗИК, а, V., розм. Автомобіль 
марки ГАЗ (Горьковського автоза¬ 
воду); сучасна модифікація 
ГАЗЕЛЬ. 
ГАЗИФІКАЦІЯ, ї, ж. 1. Пере¬ 

творення твердого та рідкого 
палива на горючий газ. Гази¬ 
фікація нафти, сланцю. 2. Засто¬ 
сування горючого газу як палива 
в технічних та побутових цілях. 
Газифікація села. □ газифі¬ 
кувати, газифікований, газифіку¬ 
ватися. 

ГАЗІВНЙК, а, ч. Працівник га¬ 
зової промисловості. 

ГАЗОВАНИЙ, а, е. Насичений 
газом. У спол. Газбвана вода. 

ГАЗОГЕНЕРАТОР, а, ч. Апарат 
для виробництва горючого газу. 
□ газогенераторний. 

ГАЗОЗВАРНИК, а, ч. Робітник, 
що зварює метал за допомогою 
струменя розжареного горючого 
газу. □ газозварний. 

ГАЗОЛГН, у, V., заст. Легкий бен¬ 
зин як результат перегонки нафти. 
□ газоліновий. 

ГАЗОМЕТР, а, ч. Лаборатор¬ 
ний прилад для збирання й збер¬ 
ігання різних газів та для вимі¬ 
рювання їхнього об’єму. 
ГАЗОМГР, а, ч. Прилад для вимі¬ 

рювання кількості витраченого газу; 
газовий лічильник. 
ГАЗОНЕПРОНЙКНИЙ, а, е. 

Який не пропускає крізь себе газ. 
□ газонепронйкність. 

ГАЗОНОСНИЙ, а, е. Який міс¬ 
тить у собі природний газ (найчас¬ 
тіше про шари ґрунту). □ газо- 
нбсність. 

ГАЗООБМІН, у, ч. Процес погли¬ 
нання одних газів та виділення 
інших у живих організмах. □ газо- 
ббмінний. 

ГАЗОПРОВІД, воду, ч. Система 
трубопроводів для транспортуван¬ 
ня та розподілу газу. 

ГАЗОРІЗАЛЬНЙК, а, V., техн. 
Робітник, який ріже метал за 
допомогою струменя розжареного 
горючого газу. □ газорізальний. 

ГАЗОСХОВИЩЕ, а, с. 1. техн. 
Споруда для зберігання великих 
кількостей газу. 2. військ. При¬ 
міщення для переховування людей 
від дії отруйних і задушливих га¬ 
зів. 

ГАЗУВАТИ, ую, уеш, недок. 1. 
Насичувати що-небудь (зокрема, 
протруювати) газом. 2. Збільшува¬ 
ти швидкість руху машини через по¬ 
силення подачі до мотору пально¬ 
го. □ газонути, 
ГАЇВКА, и, ж. Українська обря¬ 

дова танкова весняна народна 
пісня; веснянка. 

ГАЙ, ю, ч. Невеликий листяний 
ліс. / Про велику кількість кого-не- 
будь, чого-небудь. Д Аж гай гуде. 

ГАЙ-ГАЙ, виг. Уживааеться для 
вираження заклопотаності, жалю, 
співчуття та ін. Традиційний зачин 
у народних піснях. 

ГАЙВОРОН, а, ч. Перелітний 
птах з родини воронових; грак. 
□ гайворбння, гайвороня,гайворо¬ 
нячий. 

ГАЙДА, виг. присуди. Уживаєть¬ 
ся як заклик, спонукання йти куди- 
небудь разом. На позначення 
швидкого руху куди-небудь. Попро¬ 
щався — і гайда. Тільки його й ба¬ 
чили. 
ГАЙДАЙ, я, ч.;узверт. гайдаю. 

Вівчар. □ гайдар. 
ГАЙДАМАКА, и, ч.;узверт. гай¬ 

дамако, іст. 1. Учасник антиполь- 
ської народно-визвольної боротьби 
(гайдамаччини) XVIII ст. на Пра- 
вобережній Україні. / Розбишака. 
2. Кіннотник українського війська 
періоду Центральної Ради та Геть¬ 
манату на початку XX ст. □ гайда- 
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макувати, гайдамацький, гайдамач¬ 
ка, гайдамацтво. 

ГАЙДУК, й, V., іст.;узверт. гай¬ 
дуче. 1. У XV — XIX ст. у південних 
слов’ян — повстанець-партизан, що 
боровся проти турецького понево¬ 
лення. 2. Солдат надвірної охоро¬ 
ни. 3. Виїздний лакей, слуга. Гай¬ 
дуки в лівреях. 4. Народний танок. 
Д Гайдука садити — танцювати 
навприсядки. □ гайдуцький. 
ГАЙКА, и, ж. Металева або 

пластмасова деталь з отвором по¬ 
середині й Гвинтовою різьбою для 
нагвинчування на що-небудь. 

Відпускати (відпустити, посла¬ 
бити, послаблювати) г4йку (гай¬ 
ки) — послаблювати вимоги до 
кого-небудь; Закручувати (закру¬ 
тити, підкрутйти, підкручувати) 
гайку (гайкй) — посилювати 
вимоги в роботі; Слабий гайка — 
про неспроможність або відсутність 
уміння зробити, виконати що-не¬ 
будь. Д Г&йковий ключ — тех¬ 
нічний прилад для закручування 
гайок.и 
ГАЙМОРЙТ, у, V., мед. Хворо¬ 

ба, пов’язана із запаленням гаймо¬ 
рової порожнини — придаткової по¬ 
рожнини носа. 
ГАЙНУВАТИ, ную, нуєиі, недок. 

1. Марно витрачати, розтринькува¬ 
ти що-небудь. 2. Гуляти; бешкету¬ 
вати. Кум з кумою у корчмі гайнує. 
□ гайнування. 
ГАЙНУТИ, ну, неш, док. Швид¬ 

ко побігти, помчати, дременути; 
майнути. 
ГАЙОВЙЙ, а, е. Який стосуєть¬ 

ся гаю; росте в гаю; У знач. ім. 
Ліснйчий, гайнйк. 

ГАЙОВЙК, а, ч.; у зверт. га- 
йовику, міф. Відьмак-лісовик; щез¬ 
ник. 

ГАК, а, ч. 1. Металевий або дере¬ 
в’яний стрижень, загнутий на одно¬ 
му кінці. 2. Рибальська снасть; Ве¬ 
ликий гачок. 3. Про щось додаткове 

або надлишкове, зайве. -Ф* Дйти 
гйку; зробйти гак — пройти (про¬ 
їхати) зайвину кружним шляхом; 
З гаком — з надбавкою. □ гакува¬ 
тий. 

ГАКІВНЙЦЯ, і, ж., іст. Старо¬ 
винна рушниця, що була на озбро¬ 
єнні в запорізьких козаків (XV — 
XVI ст.). 

ГАЛАКТИКА, и, ж. Зоряна сис¬ 
тема всесвіту. □ галактйчний. 

ГАЛАС, у, ч. 1. Крики, гамір. 2. 
перен. Розголос, сенсація. Д Гйла- 
су наробйти — акцентувати на 
чому-небудь; свідомо звертати чи¬ 
юсь увагу на що-небудь. □ галас- 
лйвий, галаслйвість, галасувати, га¬ 
ласування. 

ГАЛАСВІТА, присл. Невідомо 
куди; кудись дуже далеко; світ за 
очі. 

ГАЛИЧАНИН, а, ч. Житель 
Галичини, однієї з історичних тери¬ 
торій (зокрема, колишнього Галиць¬ 
ко-Волинського князівства) сучасної 
Західної України. □ галичанка, га- 
личанський, галицький, галичан- 
ство. 

ГАЛКА, и, ж. Птах родини воро¬ 
нових з чорним блискучим пір’ям. 
□ гйлич збірн.\ галонька, галочка 
(пестл., часто у звер. до дівчини, 
жінки). 

ГАЛОГЄН, а, ч. Хімічний еле¬ 
мент VII групи періодичної систе¬ 
ми Менделєєва (напр.: хлор, бром, 
йод). □ галогенний. 

ГАЛОП, у, ч. 1. Швидкій біг коня 
навскач. 2. Старовинний швидкий 
бальний танець і музика до нього. 
□ присл. галопом, галопувати, га¬ 
лопуючий (перен. галопуюча інфля¬ 
ція). 

ГАЛОЧКА, и, ж. Умовна по¬ 
значка відповідної форми, схожої 
на птаха в льоті. Д Поставити 
г4лочку — формально відзвіту¬ 
вати про виконання якогось зав¬ 
дання. 
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ГАЛУЗКА, и, ж. Гілка. □ галузй- 
тися, галуззя, галузочка, галузистий. 

ГАЛУЗЬ, і, ж. Певна ділянка ви¬ 
робництва, науки тощо. □ галузевий. 
ГАЛУН1, а, ч. Тасьма, вишита зо¬ 

лотими або срібними нитками, яку 
пов’язують або нашивають на що- 
небудь, зокрема на одяг. □ галунець. 

ГАЛУН2, у, ч. Подвійна сірчано- 
кісла сіль алюмінію, хрому, заліза 
і якогось лужного металу. Викорис¬ 
товується в техніці. □ галунити. 

ГАЛУШКА, и, ж. Різаний або 
рваний шматок прісного тіста, зва¬ 
рений на воді або на молоці. / тіль¬ 
ки ми. Українська національна 
страва з таких виробів. □ галушеч¬ 
ка (перен. ірон. про повну жінку). 

ГАЛЬКА, и, ж. Переважно ма¬ 
ленькі відшліфовані морською во¬ 
дою уламки гірських порід. 

ГАЛЬМО, а, с. 1. Пристрій для 
сповільнення руху або зупинки 
транспорту. 2. перен. Те, що затри¬ 
мує розвиток чого-небудь; перешко¬ 
да, затримка. □ гальмувати, гальма 
техн., гальмівнйй, гальмування, 
гальмуватися. Спустйти (спуска¬ 
ти) на гальм&х — штучно затри¬ 
мувати виконання чого-небудь; 
відкладати виконання чого-небудь. 
ГАЛЬЮН, а, ч. Вбиральня на ко¬ 

раблі. □ гальюнник ірон., зневажл.. 
ГАЛЮЦИНАЦІЯ, ї, ж. Непра 

вильне, спотворене переважно слу¬ 
хове (рідше зорове, смакове, доти¬ 
кове) сприймання чого-небудь, 
зумовлене хворобливим станом лю¬ 
дини. □ галюцинувати. 

ГАЛЯВИНА, и, ж. Поляна на 
узліссі або серед лісу; прогалина 
в хлібах, очереті та ін. □ галява, 
галявка, галявинка. 
ГАМ, у, ч. Безладне звучання ба¬ 

гатьох голосів; крики. • галас. 
□ гамір, гамірлйвий, гамірний, 
прнсл. гамірно. 

ГАМА, и, ж., муз. Послідовно зро¬ 
стаючий або спадаючий за висотою 

(півтонами) ряд звуків у межах ок¬ 
тави. 2. перен. Послідовний ряд, 
зміна яких-небудь явищ, відчуттів. 
Кольорова гама. 
ГАМАДРИЛ, а, ч. Вид мавпи 

з родини павіанів. 
ГАМАК, а, ч. П ідвісна колиска 

переважно з сітки (або парусини на 
флоті) для відпочинку або сну на 
повітрі (у каюті). □ гамачок. 
ГАМАН£ЦЬ, я, ч. 1. Шкіряна су¬ 

мочка для грошей; перен. гроші, 
грошовита людина. 2. Торбинка для 
тютютну і люльки; кисет. □ гаман. 

ГАМАРНИК, а, ч. Той, хто пра¬ 
цює в металоплавильній майстерні 
(гамарні). 

ГАМБУРГЕР, а, ч. Розрізана 
навпіл тепла булочка зі вкладеним 
у неї їстівним начинням — біфштек¬ 
сом, сосискою з овочами й припра¬ 
вою. 

...ГАМІЯ, ї, ж. У складних сло¬ 
вах відповідає поняттю «шлюб¬ 
ність», напр.: моногамія, полігамія. 

ГАМЛЕТЙЗМ, у, ч. Душевна по¬ 
ведінка, характерна роздвоєністю 
думок, нерішучістю волі. Від заго¬ 
ловного імені персонажа п’єси 
В. Шекспіра «Гамлет». 
ГАММА, и, ж. Назва третьої літе¬ 

ри грецької абетки; використовуєть¬ 
ся (без зміни форми) для терміно¬ 
логічного розрізнювання різних 
фізичних або біологічних одиниць. 
□ Гамма-глобулін біол., фарм., гам¬ 
ма-випромінювання, гамма-про¬ 
міння фіз.. Пор. бета-промені. 
ГАМСЄЛИТИ, лю, лйш, недок., 

розм. 1. Сильно бити кого-не- 
будь. 2. Сильно стукати по чому- 
небудь. 

ГАМУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 
Стримувати. 2. Втихомирювати; 
приборкувати. □ гамуватися. 
ГАМУЗ, у, V., заст. М’язга, м’я¬ 

коть. На гймуз — на дрібні шма¬ 
точки; прнсл. Гамузом — усе ра¬ 
зом; 3 гамузом — з усім, що є. 
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ГАНА, и, ж. Осуд, неслава. 
ГАНДБОЛ, у, ч. Командна гра 

з м’ячем, у якій завданням є заки¬ 
нути руками щонайбільше м’ячів 
у ворота суперника; ручний м’яч. 
□ гандббльний, гандболіст, гандбо¬ 
лістка. 

ГАНДИКАП,у, V., спорт. 1. Фора; 
додаткова перевага, надана слаб¬ 
шому суперникові у спортивних 
змаганнях. 2. Змагання, в якому 
беруть участь коні, різні за віком 
та якостями. 

ГАНИТИ, ню, ниш, недок. 1. Ви¬ 
носити осуд, виражати невдоволен¬ 
ня. • гудити. 2. Докоряти кому-не- 
будь, лаяти, сварити. 

ГАНТеЛЬ, і, ж. Дві чугунні кулі 
або набір металевих дисків, з’єднані 
короткою рукояткою; застосовують¬ 
ся при тренуванні для розвитку 
м’язів. 
ГАНУС, у, ч. Однорічна ефіронос¬ 

на трав’яниста рослина; аніс. □ га- 
нусбвий, ганусівка. 
ГАНЧІРКА, и, ж. 1. Шматок ста¬ 

рої зношеної тканини, призначений 
для витирання чого-небудь. 2. пе- 
рен., зневажл. Про зношений ста¬ 
рий одяг. 3. перен., зневажл. Про 
безвільну, безхарактерну людину. 
□ ганчір’я, ганчірний, ганчірочка, 
ганчір’яний, ганчірник. 
ГАНЬБА, й, ж. 1. Принизливе для 

кого-небудь становище. 2. Недобра 
слава, безчестя. 3. Вигук для вис¬ 
ловлення осуду, присоромлення. 
□ ганебний, ганьбйтель, ганьбй- 
телька, ганьбйти, ганьбувати, 
ганьблення. 

ГАНЯТИ, я ю, яеш, недок. 1. 
Тривалий час гнати кого-небудь, 
що-небудь у різних напрямках. 2. 
перен. Доскіпливо перевіряти 
чиїсь знання, ставлячи велику 
кількість запитань. Ганйти 
голубів — полохати голубів; пе¬ 
рен. байдикувати; Соб&к ганй- 
ти — байдикувати; Де (куди) 

Мак&р телйт не ганйв — дуже да¬ 
леко; відправити на далеке зас¬ 
лання. □ ганятися. 

ГАПКА, и, ж., розм. 1. Дротяна 
петелька для застібання плаття. 2. 
зневажл., перен. Про дурну нео- 
свічену жінку; у спол. Пустити г£п- 
ку в Єврбпу. 3. вульг., зневажл. Зад, 
дупа. 

ГАПЛИК, а, ч. 1. Дротяний га¬ 
чечок для застібання плаття. 2. 
перен.у розм. Про недобрий 
кінець кого-небудь. Буде йому 
гаплик. 4- Пришити гаплик — 
уїдливо, дошкульно зауважити; 
Утйти до гапликів — зробити, 
сказати щось невчасно, недо¬ 
речно. 

ГАПЛОЛОГІЯ, ї, ж. Спрощення 
звукового складу слова через відки¬ 
дання тотожного сусіднього складу, 
напр.: морфонологія з морфофоно- 
логія. 

ГАПТУВАТИ, тую, туєш, недок. 
Вишивати позолоченими або по¬ 
срібленими нитками різного гатун¬ 
ку. Образно. Щось прикрашати. 
□ гаптуватися, гаптований, гаптар, 
гаптарка, гаптувальниця; заст. 
гафт, гафтування. 

ГАРАЗД1, у, ч. 1. Щастя, благо¬ 
получчя. 2. перев. у мн. Достаток. 

На гар&зд — на щастя. □ гараз¬ 
дувати. 

ГАРАЗД2, невідм. 1. Для вис¬ 
ловлення згоди: хай буде так; 
добре; згода. 2. присл. Добре; як 
слід; як треба. У спол. І у вас, 
і у нас хай все б^де гаразд. 
□ гаразденько. 

ГАРАПНИК, а, ч. Довгий батіг, 
сплетений з тонких ремінців. 

ГАРБА, и, ж. Високий віз на двох 
або чотирьох колесах. 

ГАРБАР, я, ч. Кушнір, вичинник 
шкір. 

ГАРБАТИ, аю, аєш, недок. 1. Жа¬ 
дібно загрібати, тягти що-небудь до 
себе. 2. Грабувати. 
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ГАРБУЗ, а, ч. 1. Однорічна го- 
родня рослина з повзучими стебла¬ 
ми і великими круглими або оваль¬ 
ними плодами. 2. Плід цієї рослини. 
У порі в. Голова, як гарбуз. Ф- Дати 
(піднести) (печеного) гарбуза — 
відмовити тому, хто сватається; 
Дістати (з’їсти) (печеного) гарбу¬ 
за — одержати відмову під час сва¬ 
тання. □ гарбузець, гарбузйння, 
гарбузовий (у спол. родичі гарбу¬ 
зові), гарбузйще, гарбузці (гарбу¬ 
зове насіння). 

ГАР£М, у, ч. 1. Жіноче примі¬ 
щення у будинку багатих мусуль¬ 
ман. 2. перен. Мешканки цього 
приміщення; жінки багатого му¬ 
сульманина; образно. Про гурт 
жінок. □ гаремний, гаремник, га- 
ремниця. 

ГАРЙКАТИ, а ю, аєш, не док, ГА¬ 
РИКНУТИ, док. Сердито покрику¬ 
вати; бурчати на кого-небудь. □ га- 
рйкатися (сваритися з ким-небудь), 
гарйкання, гарйкливий, гарйкало. 

ГАРКАВИЙ, а, е. Який нечітко 
вимовляє окремі звуки (найчастіше 
«р»). □ гаркавити, гаркавець, 
гаркавість, присл. гаркаво, гарку¬ 
ша. 

ГАРКАТИ, аю, аєш, недок., 
ГАРКНУТИ, док. Кричати різко 
й уривчасто, перен. Про речі, які 
можуть видавати уривчасті звуки. 
Кулемет різко гарчав. 
ГАРКАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док. Сперечатися, сваритися з ким- 
небудь. 

ГАРМАН, а, ч. Тік. □ гарманй- 
ти, гарманувати (молотити на току), 
гарманування. 

ГАРМАТА, и, ж. і. Артилерій¬ 
ська вогнепальна довгоствольна 
зброя. У порівн. Про щось не¬ 
сподіване. Як з гармати вистрілив. 
Ф* Стрілйти з гармати по гороб¬ 
цях — про недоцільну витрату зу¬ 
силь, коштів при здобутті мізерно¬ 
го результату; Хоч з гармати 

стрілйй — про міцний сон або ве¬ 
лику зосередженість кого-небудь на 
чомусь; На гарматний постріл (не 
пускати) — кого-небудь не можна 
і близько до кого-небудь, чого-не¬ 
будь пустити). □ гарматник, гар¬ 
маш. 

ГАРМЙДЕР, у, ч. Безладний га¬ 
лас, метушня. 2. Безладдя. 3. перен., 
зневажл. Про майно. Продав увесь 
свій гармидер. 

ГАРМОНІЯ1, ї, ж. 1. муз. Зако¬ 
номірне поєднання тонів в одночас¬ 
ному звучанні; співзвучність. / По¬ 
ліфонічний або акордовий супровід 
мелодії у музичному творі; Бідна 
гармонія зіпсує і найкращу мело¬ 
дію. / Частина теорії музики, що 
вивчає закони музичної співзвуч¬ 
ності. 2. Злагоджене, приємне для 
слуху звучання кількох звуків 
(інструментів, оркестру); милозвуч- 
ність.СЗ гармонізувати, гармонізб- 
ваний, гармонізація, гармонізуван¬ 
ня. 3. Злагодженість, взаємна 
відповідність різних якостей, пред¬ 
метів, явищ, частин цілого; Світова 
гармонія. □ гармонійний, гармоніч¬ 
ний, присл. гармонічно; гармо¬ 
нійність, гармоніювати. 

ГАРМОНІЯ2, ї, ж. Музичний 
інструмент (ручний чи губний) з ме¬ 
талевими язичками, що приводять¬ 
ся в рух струменями повітря. • гар- 
мбніка. □ гармоніст, гармоністка, 
розм. гармонь. 

ГАРНИЙ , а, е, в. ст. кращий, 
ліпший. 1. Приємний зовнішнім ви¬ 
глядом; красивий, гармонійний. 
/ Привабливий зовнішністю: Гарне 
обличчя. 2. Який має позитивні 
якості або властивості, заслуговує 
схвалення. / у знач. ім. сер. р. Ба¬ 
гато гарного в житті. 3. Про люди¬ 
ну з позитивними моральними яко¬ 
стями. Гарний товариш. 4. Значний 
обсягом, розмірами, кількісно. Гар¬ 
ний сніг іде. 5. з протилежним знач., 
ірон. Поганий, неякісний. Гарна 



ГАРПІЯ 156 ГАСЙТИ 

каша — вся згоріла. □ гарно, гар¬ 
ненький, присл. гарненько; гарне¬ 
сенький, гарнішати. 

ГАРПІЯ, ї, ж. 1. У грецькій міфо¬ 
логії — крилата потвора з облич¬ 
чям жінки і пазурами на ногах; сим¬ 
вол ненажерливості; демон бурі 
й смерті. 2. Про людину (частіше 
жінку) з важким, нестерпним харак¬ 
тером; мучитель, кровопивець. 3. 
Великий хижий птах родини орлів 
у Південній Америці. / Різновид 
кажанів у Малайзії та Індії. 

ГАРПУН, а, ч. Знаряддя у ви¬ 
гляді списа на довгому тросі, при¬ 
значене для полювання на великих 
морських звірів і риб. □ гарпунний, 
гарпунер, гарпунник. 
ГАРТ, у, ч. 1. Надання метале¬ 

вим виробам твердості, пружності 
через різкі зміни температурних 
коливань (нагрівання/охолоджен¬ 
ня); гартування (результат цього 
процесу). 2. Стійкість, витривалість, 
набуті через переборювання труд¬ 
нощів, або в процесі тренування. 3. 
заст. Покарання. Ф Завд&ти гар¬ 
ту — покарати когось. □ гартува¬ 
ти, гартбваний, гартувальний, гар¬ 
тувальник, гартуватися, гарт6(і)вня, 
гарто(і)вничий заст. 
ГАРУВАТИ (ГЕРУВАТИ, ГИ- 

РУВАТИ), ую, уеш, недок. 1. Важ¬ 
ко, без передиху працювати. 2. Пра¬ 
вити ціну за що-небудь. 3. Здирати. 
Хуртовина ... відлогу з плеч гирує. 
ГАРУС, у, ч. Кручена (сукана) ко¬ 

льорова шерстяна пряжа. □ гарус¬ 
ний, гарусовий. 
ГАРЦЮВАТИ , цюю, ціЬеш, не¬ 

док. 1. Грайливо бігати або тупцю¬ 
вати (про коней). / їхати верхи, 
дотримуючись певних прийомів 
спортивної їзди. 2. перен. Пустува¬ 
ти, бігати, скакати. / Танцювати. 
□ гарцювання. 
ГАРЧАТИ, чу, чйш, недок. 1. Ви¬ 

давати приглушені погрозливі зву¬ 
ки (про тварин). / перен. про люд¬ 

ський голос. Звучати приглушено 
з погрозливими інтонаціями. Об¬ 
разно. Грім гарчав ще дужче. • рй- 
кати, ричати. 2. Сердито, невдово- 
лено буркати. □ гарчйння. 

ГАРЯЧИЙ, а, е. 1. Який має ви¬ 
соку температуру, сильно нагрітий; 
Жаркий, палючий./Яскравий; Га¬ 
рячі барви осені. Д Гарйча обрббка 
(штампування) металу. Ф Упійма¬ 
ти (схопити) на гарйчому — вик¬ 
рити злочин, зловживання; Всйпа- 
ти гарйчих — покарати різками; По 
гарйчих слідах — негайно; слідом 
за подією. 2. перен. Енергійний, при¬ 
страсний. Ф Гарйча кров (голо¬ 
ві) — запальна людина; Гйрячі по- 
чуттй — про пристрасне кохання 
(іноді ірон.). 3. Який легко збу¬ 
джується, запальний (про людину). 
^ Під гарйчу р^ку — у момент ве¬ 
ликого збудження, роздратування. 
4. перен. Дуже напружений (про 
час, події). □ присл. гаряче, гаряч¬ 
енький, гарячйти, гарячйтися. 

ГАРЯЧКА, и, ж. 1. Хвороба, що 
супроводжується високою темпера¬ 
турою. / Жар. Біла гарйчка — 
психічний розлад від зловживання 
алкоголем. 2. перен. Стан великого 
збудження (психічного, фізичного); 
душевне піднесення, запал.^ По- 
рбти гарйчку — діяти поспіхом, не¬ 
обдумано. Образно. Про запальну, 
нетерплячу людину. □ гарячкбвий, 
гарячкбвість, гарячкувати, присл. 
гарячкбво, присл. гарячковйто. 

ГАС, у, ч. Горюча рідина, продукт 
перегонки нафти. □ гасовий; у спол. 
Г&сова л&мпа; гасниця. 
ГАСАТИ, саю, саєш, недок., розм. 
Жваво бігати туди-сюди. / Метуш¬ 
ливо, іноді панічно переміщатися в 
різних напрямках. / Не затриму¬ 
ватись на одному місці; По різних 
роботах гасаєш. □ гасання. 

ГАСЙТИ, гашу, гасиш, недок. 1. 
Припиняти горіння. 2. перен. Не да¬ 
вати розвиватися; Придушувати, 
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глушити. Гасити суперечки. За¬ 
довольняти бажання, потребу. Гаси¬ 
ти спрагу. 3. Робити недійсним, та¬ 
ким, що не має сили. Гасити поштову 
марку. □ гасйльний, гасильник, га¬ 
сіння. 

ГАСЛО, а, ч. Вислів, звертання, 
заклик, який стисло виражає основ¬ 
ну ідею, політичну вимогу, завдан¬ 
ня. • слоган. 

ГАСНУТИ, ну, неш, недок. 1. Пе¬ 
реставати горіти, світити. 2. перен. 
Втрачати сили, здоров’я; вмирати 
(про людину). У епод., порівн. Хло¬ 
пець гасне як свічка у нас на очах. 
3. Втрачати силу вияву; зменшува¬ 
тися, зникати. Гаснуть надії на кра¬ 
ще. □ гаситися. 

ГАСПИД, Аспид, а, ч. 1. От¬ 
руйна змія. 2. Те саме, що чорт; 
диявол, дідько, біс. / Уживається як 
лайливе слово. Гаспид (йогб, їх, 
її) знй(е) — невідомо хто (що); Де 
в гаспида — де; невідомо де; Яко¬ 
го гаспида; На якбго гаспида — 
чому, навіщо; До г&спида — дуже 
багато. □ гаспидів, гаспидський. 

ГАСТРЙТ, у, ч. Запалення сли¬ 
зової оболонки (катар) шлунка. 
□ гастрйтний, гастрйтник, гастро- 
ентерйт. 
ГАСТРОЛІ, ми., ГАСТРОЛЬ, 

і, ж. 1. Виступи артиста, мис¬ 
тецького колективу поза місцем 
постійної діяльності. 2. перен., 
несхв., ірон. Про недобросо¬ 
вісне виконання роботи тимча¬ 
совим працівником, який не 
прагне затриматися на своєму ро¬ 
бочому місці, не цінує своєї про¬ 
фесії. □ гастролювати, гастро¬ 
лер, гастрбльний. 

ГАСТРОНОМ, у, ч. 1. Продукто¬ 
вий магазин. 2. Знавець і любитель 
смачної їжі, витончених страв (род. 
а). • гурман. □ гастрономія, га¬ 
строномічний. 

ГАСТРОСКОПГЯ, ії, ж. Метод 
дослідження шлунка шляхом його 

огляду за допомогою спеціальної 
апаратури (сучасне У31). 

ГАТИТИ, гачу, гатиш, недок. 1. 
Робити греблю, гатку, відгороджу¬ 
ючи воду. / Прокладати гатку че¬ 
рез болотяне місце. Тавт. гйтку га- 
тйти. 2. перен. Марно витрачати 
велику кількість чого-небудь. Не 
варто у цю справу гатити гроші. 3. 
Вдаряти, стукати, бити по чому-не- 
будь. Хоч грбблю гати — дуже 
багато. □ гатка, гать, гатйтися. 

ГАУБИЦЯ, і, ж. Гармата з відпо¬ 
відною довжиною ствола для стрі¬ 
ляння навісним вогнем. 

ГАУДЕАМУС, а, ч. Назва серед¬ 
ньовічної студентської пісні (за її 
першим словом латинською мо¬ 
вою — £аисІеати§ І£Ііиг — ра¬ 
діймо). 

ГАУПТВАХТА, и, ж. Приміщен¬ 
ня для утримання під арештом 
в і йськовосл ужбовці в. 

ГАЧОК, чка, ч. 1. Зменш, від 
гак 1, 2. 2. Закручена лінія, роз¬ 
черк у письмі. Гачки виводити. 3. 
перен., розм. Зачіпка при розгляді 
чого-небудь. -Ф* Закйнути гачбк — 
мати наміри щодо кого-небудь 
(чого-небудь); На гачбк зловйти 
(узйти) — вводити кого-небудь 
в оману; На гачбк ловйтися (по¬ 
падатися) — бути ошуканим 
у чому-небудь. □ гачечок, гачку¬ 
ватий. 

ГАШЙШ, у, ч. Наркотичний збуд¬ 
ник, вироблюваний з індійських ко¬ 
нопель. / перен. Щось одурманю¬ 
юче, дурман. 

ГАЯТИ, гаю, гйєш, недок. 1. Ба¬ 
рити. 2. Марно витрачати (про час). 
□ гаяння, гаятися. 
ГВОЗДЙК, а, ч., перев. ми. Тра¬ 

в’яниста декоративна рослина з за¬ 
пашними квітами жовтого кольору. 
• повняк. 
ГВОЗДЙКА'. и, ж., перев. ми. 

Трав’яниста декоративна рослина 
з запашними квітами переважно 
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червоного, рожевого та білого ко¬ 
льорів. □ гвоздйчка, гвоздиковий. 
ГВОЗДЙКА2, и, ж. Прянощі з ви¬ 

сушених пуп’янків гвоздичного де¬ 
рева. 
гвоздйти, гвожджу, гвоздйш, 

недок.у розм. 1. Бити настирливо, 
з силою. Артилерія гвоздила пря¬ 
мою наводкою. 2. Говорити впевне¬ 
но, переконливо. По-книжному так 
і гвоздить. 
ГЕГЕМОН, а, ч. Той, хто очолює 

що-небудь; керівник, вождь. / Ірон., 
з протилежним знач. Про проле¬ 
тарів, пролетаріат як провідну силу 
держави. 
ГЕДОНІЗМ, у, ч. Філософсько- 

етичне вчення про насолоду як 
найвище благо, мету життя. Про¬ 
тилежне — аскетизм. □ гедоніст, ге¬ 
донічний, гедоністйчний. 
ГЕЄНА, и, ж. Одне з найменувань 

пекла (з давньоєврейської). Успол. 
Ге€на вогняна. 
ГЕЙ, виг. 1. Спонукання, яким 

підганяють волів, корів, коней. 2. 
Уживається як оклик при звер¬ 
танні. 3. Уживається як заклик. 
4. Пісенний вигук-зачин, що ви¬ 
ражає піднесення, захоплення 
чим-небудь. □ гей-гей, гейкання, 
гейкати. 
ГЕКАТОМБА, и, ж. 1. іст. У ста¬ 

родавніх греків — жертва богам 
(спочатку зі 100 (грец. гекатбн — 
100) биків; згодом будь-яке пожер¬ 
твування). 2. перен. Жорстоке, без¬ 
глузде знищення великої кількості 
людей. / Про війну з її величезни¬ 
ми людськими жертвами. 
ГЕКЗАМЕТР, а, V., поет. Шести¬ 

стопний дактилічний вірш з пос¬ 
тійною цезурою. / образно. Про те, 
що нагадує щось старовинне, уро¬ 
чисте. Гекзаметр хвиль, мовчання 
берегів. 
ГЕКСА... Від грец. гекс — шість. 

Початкова частина складних слів на 
позначення чогось шестивимірного. 

□ гексагбн, гексагональний, гекса¬ 
едр, гексоген, гексахлоран. 
ГЕКТАР, а, ч. Одиниця земель¬ 

ної площі розмірами у 10 000 м2. 
□ га, гектарний. 
ГЕКТО... Перша частина склад¬ 

них слів, що означає сто (від грец.). 
□ гектоват, гектолітр. 
ГЕКТОГРАФ, а, V., заст. Копію¬ 

вальний прилад для розмноження 
друкованого або рукописного тек¬ 
сту. • ксерокс. □ гектографічний, 
гектографований, гектографувати. 
ГЕЛ ІЙ, ю, ч. Інертний одноатом¬ 

ний газ без кольору і запаху. 
□ гелієвий. 
ГЕЛІКбН, а, ч. Басовий (контра¬ 

басовий) духовий мідний музичний 
інструмент. 
ГЕЛЮ... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення (від грец.) 
«сонце», «сонячний». □ гелібграф, 
геліотехніка, геліогравюра, геліо¬ 
фіти, геліоцентрйчний, геліотера¬ 
пія. 
ГЕЛІОТРОП, а, ч. 1. Трав’янис¬ 

та декоративна рослина з запаш¬ 
ними квітами бузкового кольору. 2. 
Мінерал групи халцедону. 3. Гео¬ 
дезичний прилад для подання сиг¬ 
налів на великі відстані способом 
відбиття сонячних променів, а та¬ 
кож для вимірювання горизонталь¬ 
них кутів. □ геліотрбпний, геліо¬ 
тропізм, геліотрбповий. 
ГЕЛЬ, ю, ч. Застосовувані у пар¬ 

фумерії драглисті ароматичні роз¬ 
чини. • паста, мазь. 
ГЕЛЬМІНТ, а, ч. Черв’як, що па¬ 

разитує в організмі людини, твари¬ 
ни, рослини. □ гельмінтбз, гельмін¬ 
тологія. 
ГЕМАТО..., ГЕМО... Перша час¬ 

тина складних слів на позначення 
«кров», «кров’яний» (з грец.). □ ге- 
матйт, гематома, гематурія, гемо¬ 
глобін. 
ГЕМАТОГЕН, у, ч. Лікувальний 

препарат, виготовлюваний з крові 
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забитої худоби для лікування недо¬ 
крів’я. 
ГЕМОГЛОБІН, у, ч. Червоний 

пігмент у крові людини. 
ГЕМОЛІЗ, у, ч. мед. Процес руй¬ 

нування еритроцитів у крові, при 
якому гемоглобін розчиняється. 
ГЕМОРОЙ, ю, ч. Вузлоподібне 

розширення прямої кишки, яке іноді 
кровоточить. □ гемороїдальний. 
ГЕМОСТАЗ, у, V., МЄД. Пр ипи- 

нення кровотечі. 
ГЕМОФІЛІЯ, ї, ж., мед. Спадко¬ 

ве захворювання людини, пов’яза¬ 
не з поганим згортанням крові при 
кровотечі. 
ГЕН, присл. Указує на віддален¬ 

ня; десь там, далеко. □ ген-ген, ген- 
де. 

ГЕНДЕЛЬ, для, ч., ірон., зне- 
важл. Торгівля, комерція з невели¬ 
ким зиском. □ гендляр, гендлювати, 
гендлювання, гендлярство, гендляр¬ 
ський. 
ГЕНЕАЛОГІЯ, ї, ж. Історія роду, 

родовід кого-небудь, чого-небудь. 
Галузь науки, що вивчає родовід. 
□ генеалогічний. 
ГЕНЕЗА, и, ж., ГЕНЕЗИС, у, ч. 

Походження, виникнення, станов¬ 
лення кого-небудь, чого-небудь. 

...ГЕНЕЗ, у, ч. Друга частина 
складних слів на позначення родо¬ 
воду, походження. □ онтогенез, ан¬ 
тропогенез. 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ, а, е, ГЕНЕ¬ 

РАЛЬНИЙ. 1.Н айважливіший, ос¬ 
новний, провідний. 2. Найвищий 
(у складі звань вищої адміністрації 
України ХУІІ-ХУІИ, поч. XX ст.: 
генеральний бунчужний, генераль¬ 
ний обозний, генеральний писар, 
генеральна старшина). 3. Остаточ¬ 
ний, вирішальний, завершальний. 
Генеральна проба, генеральний бій, 
генеральна репетиція. 4. Докорін¬ 
ний, ґрунтовний, загальний. Ге¬ 
неральна перевірка, генеральна 
приватизація. □ генштаб — гене¬ 

ральний штаб армії (перен. якої- 
небудь організації), генштабіст, ген¬ 
план. 
ГЕНІЙ, я, ч. 1. Особа, наділена 

найвищим ступенем обдарованості 
у творчості, що має загальнолюд¬ 
ське значення. 2. Найвищий ступінь 
обдарованості людини у її твор¬ 
чості. □ геніальність. 3. У давньо¬ 
римській мифології — дух, божок, 
покровитель (або навпаки) людини 
в її діяльності. Образно у спол. доб¬ 
рий геній, злий гбній — про людей 
які мають благотворний або пога¬ 
ний вплив на когось. □ геніальний. 

...ГЕННИЙ, прнкм. Друга части¬ 
на складних прикметників на позна¬ 
чення відношення до походження: 
антропогенний, гомогенний, гетеро¬ 
генний та ін. 
ГЕО... Перша частина складних 

слів на позначення «земля», «зем¬ 
ний», «планетарний»: геоботаніка, 
геомагнетйзм, геополітика, геофізи¬ 
ка та ін. 
ГЕОБОТАНІКА, и, ж. Наука про 

поширення й розподіл рослин на 
Землі. □ геоботанік, геоботанічний. 
ГЕОГРАФІЯ, ї, ж. 1. Система 

наук, що вивчають природні й ви¬ 
робничі територіальні комплекси та 
їхні компоненти (фізична географія, 
економічна географія і т. ін.). 2. 
Розміщення, поширення чого-небудь 
на поверхні Землі. Географія Ук¬ 
раїни. □ гебграф, географічний. 
ГЕОДЕЗІЯ, ї, ж. Наука про ме¬ 

тоди визначення форм і розмірів 
Землі, зображення її поверхні на 
планах і картах та точних вимірю¬ 
вань на місцевості. □ геодезйст, 
геодезйчний. 
ГЕОЛОГІЯ, ї, ж. Наука про Зем¬ 

лю, її історичний речовинний склад, 
будову. □ геблог, геологічний, гео¬ 
логорозвідування. 
ГЕОМЕТРІЯ, ї, ж. І. Математич¬ 

на наука, що вивчає просторові 
відношення і форми реального світу. 
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2. Форма чого-небудь. Геометрія ор¬ 
наменту килима. □ геометр, геомет- 
рйчний. 
ГЕОМОРФОЛОГІЯ, ї, ж. Наука 

про рельєф земної поверхні, його 
походження, історію розвитку. 
□ геоморфблог, геоморфологічний. 
ГЕОПОЛІТИКА, и, ж. 1. Теорія 

залежності зовнішньої політики 
держав від географічних факторів, 
зокрема місцезнаходження. 2. Ком¬ 
плекс дій (політика) держави, ба¬ 
зований на цій теорії. □ геополітик, 
геополітйчний. 
ГЕОФІЗИКА, и, ж. Комплекс 

наук про фізичні властивості й про¬ 
цеси, що відбуваються на Землі під 
впливом її внутрішніх та космічних 
сил. □ геофізик, геофізйчний. 
ГЕОХІМІЯ, ї, ж. Наука про 

хімічний склад та закони поширен¬ 
ня і міграції хімічних елементів на 
Землі. □ геохімік, геохімічний. 
ГЕОЦЕНТРИЧНИЙ, а, е. Який 

вважає Землю центром всесвіту. 
У спол. Геоцентрична система 
спГту. □ геоцентрйзм. 
ГЕПАРЙН, у, ч. Лікарський 

препарат проти тромбозу, базова¬ 
ний на речовині, що запобігає 
надмірному згортанню крові. 
□ гепарйновий. 
ГЕПАТИТ, у, ч. Запальне захво¬ 

рювання печінки. 
ГЕПНУТИ, неш, не, док., розм. 

1. Вдарити, стукнути по чому-не- 
будь. 2. Вдарити кого-небудь. 3. Те 
саме, що гепнутися; впасти з шу¬ 
мом. 
ГЕПНУТИСЯ, нешся, неться, 

док., розм. 1. Раптово з великим 
шумом упасти. 2. Ударитися об що- 
небудь. 
ГЕРАЛЬДИКА, и, ж. Історична 

дисципліна, що вивчає герби та їх 
історію. • гербознавство. □ гераль- 
дйчний. 
ГЕРАНЬ, і, ж. Кімнатна або са¬ 

дова декоративна рослина з яскра¬ 

во-червоними квітами. □ гераніє¬ 
вий. 
ГЕРБ, а, ч. Відмітний символі¬ 

чний знак держави, міста, дворян¬ 
ського роду, зображуваний на 
прапорах, монетах, печатках, па¬ 
перах. Д Державний герб — офі¬ 
ційна емблема держави. □ гарбо¬ 
вий. 
ГЕРБАРІЙ, ю, ч. 1. Колекція за¬ 

сушених рослин. 2. Установа, що 
проводить наукову обробку ко¬ 
лекцій засушених рослин. □ герба¬ 
ризувати, гербаризація. 
ГЕРБА ТА, и, ж., з польської. Чай. 
ГЕРБІЦЙД, у, ч. Хімічна речо¬ 

вина для боротьби з бур'янами. 
□ гербіцйдний. 
ГЕРДАН , а, ч., зах. Прикраса 

у вигляді стьожки або комірця 
з бісеру для жінок (на шию) і чо¬ 
ловіків (на капелюх) на Галичині, 
Буковині й Закарпатті. 
ГЕРІАТРІЯ, ї, ж. Розділ герон¬ 

тології, який вивчає особливості за¬ 
хворювань людей похилого віку та 
виробляє методи їх лікування. 
□ геріатр, геріатрйчний. 
ГЕРКУЛЕС, а, ч., загальне. 1. Ат¬ 

лет; людина надзвичайної сили. 2. 
перен. Товарний знак, назва крупи 
з розплющених зерен вівса (пере¬ 
несення латинізованого власного 
імені давньогрецького міфічного 
героя на загальні назви). □ гер¬ 
кулесів. 
ГЕРМА, и, ж. Декоративний чо¬ 

тиригранний стовп, який завер¬ 
шується скульптурною головою або 
погруддям. 
ГЕРМАНІЗМ, у, ч. Слово або зво¬ 

рот, запозичений з німецької мови. 
□ германіст. 
ГЕРМАФРОДИТ, а, ч. Організм 

(рослина, тварина, людина), що має 
ознаки обох статей. □ гермафродйт- 
ний, гермафродитйзм. 
ГЕРМЕНЕВТИКА, и, ж. Інтер¬ 

претація рукописних і друкованих 
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текстів, насамперед старовинних. 
□ герменевтйчний. 
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ,!, ж. Забезпе¬ 

чення непроникності апаратів, ма¬ 
шин, приміщень для рідин і газів. 
□ герметика, герметизувати, герме¬ 
тичний. 
ГЕРОЇКА, и, ж. Героїчний зміст 

твору; героїчний бік яких-небудь 
подій, чиєїсь діяльності. 
ГЕРОЇН, у, ч. Різновид морфіну, 

сильнодіючий заборонений нарко- 
тик. 
ГЕРОЙ, я, ч. 1. Особа, яка вияв¬ 

ляє відвагу, хоробрість, само¬ 
відданість у бою і в праці. 2. Осо¬ 
ба, яка втілює типові риси певного 
оточення, часу. Герой нашого часу. 
3. Головна дійова особа літератур¬ 
ного твору. 4. Особа, яка чим-небудь 
відзначилася (позитивно чи негатив¬ 
но). Герой дебатів. □ героїчний, ге¬ 
роїзм, героїзувати, героїня, гербй- 
ство, гербйський, присл. героїчно. 
ГЕРОЛЬД, а, V., іст. Середньо¬ 

вічний оповісник, парламентер, це¬ 
ремоніймейстер у феодальних краї¬ 
нах Західної Європи. 
ГЕРОНТ, а, V., ірон., несхв. Про 

стару склеротичну людину, що має 
поведінку не за власним віком. 
□ геронтократія. 
ГЕРОНТОЛОГІЯ, ї, ж. Наука, 

що вивчає процес старіння організ¬ 
му людини з метою запобігання пе¬ 
редчасної старості. □ геронтблог, ге- 
ронтологічний. 
ГЕРПЕС, у, ч. Інфекційне вірус¬ 

не захворювання шкіри та слизової 
оболонки людини; різновид лишаю. 
ГЕРПЕТОЛОГІЯ, ї, ж. Розділ 

зоології, що вивчає плазунів. □ гер¬ 
петолог, герпетологічний. 
ГЕРЦ, а, ч. Одиниця виміру час¬ 

тот коливань (від призвища німець¬ 
кого фізика Г. Герца). □ мегагерц. 
ГЕРЦОГ, а, ч. 1. іст. У давніх гер¬ 

манців — виборний військовий 
вождь, потім глава племені. 2. Один 
6 Тлум словник укр. мови 

з найвищих дворянських титулів 
у деяких країнах Західної Європи; 
особа, що має цей титул. □ герцо- 
гйня, гбрцогство, герцогський. 
ГЕРЦЬ, ю, ч. 1. Двобій, поєди¬ 

нок. Успол. На герць клйкати (зва¬ 
ти). 2. уроч. поет. Жорстокий бій. 
/ перен. Життєві випробування. 3. 
перен. Боротьба думок, поглядів. 
Словесні герці. 
ГЕТЕРА, и, ж. У Давній Гре¬ 

ції — освічена незаміжня жінка, 
що вела вільний спосіб життя. 
В Японії — гбйша; Жінка легкої 
поведінки; легковажна жінка. 
ГЕТЕРО... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення різнорід¬ 
ності: гетерогенний, гетеросек¬ 
суалізм, гетеротрбфний та ін. 
ГЕТЕРОГЕНЕЗ, у, ч. 1. Зміна 

способів розмноження організмів 
протягом двох або кількох поколінь; 
Окремий випадок чергування по¬ 
колінь. 2. Поява особин, що дуже 
різняться рядом ознак від батьків¬ 
ських форм. 
ГЕТЕРОСЕКСУАЛІЗМ, у, ч. 

Статевий потяг до особи іншої статі. 
Протилежне — гомосексуалізм. 
□ гетеросексуальний. 
ГЕТЬ1, прнсл. 1. Куди-небудь 

у невизначеному напрямку. Хмари 
геть пливуть. 2. Далеко, на велику 
відстань. 3. Скрізь, навколо. А вер¬ 
би геть поиад ставом Тихесенько 
собі купають Зелені віти. 4. Дуже, 
значно. Сонце геть високо підні¬ 
мається. □ геть-геть. 
ГЕТЬ2, виг. 1. Наказ відійти від 

кого-небудь, чого-небудь, покинути, 
залишити що-небудь. Геть з моїх 
очей \ 2. Наказ віддалити кого-не¬ 
будь, усунути, забрати звідкись. 
Викиньте його геть. 3. У знач, не 
треба, щоб не було (у закликах). 
Геть мафію ! □ гетьте. 
ГЕТЬ3, част. У знач, зовсім, 

цілком. Геть усі прийшли на виста¬ 
ву. □ геть чйсто. 



ГЕТЬМАН 162 ГІАЦЙНТ 

ГЕТЬМАН, а, ч. 1. Виборний 
ватажок козацького війська Запо¬ 
різької Січі. Виборний ватажок 
сучасного козацтва. 2. Головно¬ 
командувач збройними силами 
Польсько-Литовської держави в 
XVI — XVIII ст. У спол. Пбльний 
гбтьман. □ гетьманат, гетьманич, 
гетьманів, гетьманство, гетьман¬ 
ський, гетьманування, гетьманувати, 
гетьманша, гетьманщина. 
ГЕТЬМАНЩИНА, и, ж. 1. На¬ 

півофіційна назва території Ліво¬ 
бережної України XVII — XVIII ст. 
під владою гетьмана. 2. Форма дер¬ 
жавного управління на чолі з геть¬ 
маном. • гетьманат. 3. Неофіцій¬ 
на назва Української держави 
у 1918 р., очолюваної гетьманом 
П. Скоропадським. 

ГЙБЕЛЬ, і, ж. 1. Кінець існу¬ 
вання; передчасна насильницька 
смерть. 2. Велика кількість кого-не- 
будь, чого-небудь. -Ф* До гйбелі — 
велика кількість. • сйла-силенна, 
безліч. □ гйблий, гйбіти, гйбнути, 
загйбель, за гйбнути. 

ГЙБІТИ, ію, іеш, недок., розм. 1. 
Зазнавати труднощів від нестачі 
чого-небудь, страждати. 2. перен. 
над чим-небудь. Тяжко, з муками ро¬ 
бити щось. Гибію над книжками. 
3. Хворіти. • нездужати. 

гйдити, джу, диш, недок. 1. Ви¬ 
порожнятися (про людей і тварин). 
2. перен. Паскудити, бруднити що- 
небудь. 3. перен. Паплюжити, пля¬ 
мувати що-небудь. 
ГИДКЙЙ, а,е. 1. Який викликає 

неприємне, гидливе відчуття, почут¬ 
тя. 2. Мерзенний, паскудний, підлий. 
Ти, зраднику, гидкий. 3. перен. Не¬ 
приємний, вульгарний. Гидкі слова. 
□ гйдкість, присл. гйдко; гидлйвий, 
гидлйвість, гидбта, гидувати, гйди- 
тися, гидомйр. 

ГЙКАТИ, аю, аєш, недок., гйк- 
НУТИ, ну, неш, док. Мимовільно ви¬ 
давати горлом короткі уривчасті 

звуки через рефлекторне скорочен¬ 
ня діафрагми горла. □ гйкавка, 
гйкання, гйкатися, тикнутися. 

ГЙНУТИ, ну, неш, недок. 1. Пе¬ 
реставати жити, вмирати. / Зазна¬ 
вати руйнування, занепаду. Ко¬ 
нає Гетьманщина, Невинно гине. 
Живцбм гйнути — про надзви¬ 

чайно скрутне становище. 2. Роби¬ 
тися непомітним, зникати. І слід 
його гине. 3. Переживати труднощі; 
морально і фізично мучится, страж¬ 
дати. • конати. 

ГЙРКАТИ, аю, аєш, недок., 
ГЙРКНУТИ, док., розм. Сердито 
гримати на кого-небудь, сваритися. 
□ гйркатися, гйркання, гирклйвий. 

ГЙРЛО, а, ч. 1. Місце, де річка 
втікає в океан (море, озеро, іншу 
річку). / Кінець нижньої течії річки. 
2. Вузька протока, що з’єднує річки, 
затоки, лимани між собою. 3. Вихід¬ 
ний отвір у чому-небудь. □ гйр- 
ловий. 
ГЙРЯ \ і, ж. 1. Металевий пред¬ 

мет певної форми і ваги, який 
править за міру при зважуванні. 
/ Предмет великої ваги для гімнас¬ 
тичних вправ. -Ф* Як гйря на нозГ — 
обтяжувати когось. 2. Висячий 
важок, який, приведений у рух, 
врівноважує що-небудь. □ гирьовйй, 
гирьовйк. 

ГЙРЯ2, і, ч., ж., розм., зневажл. 
1. Низько острижена або брита го¬ 
лова. 2. перен. Вбога, нужденна лю¬ 
дина. □ гирун, гйрявий, гирюватий, 
присл. гйряво. 
ГЙЦЕЛЬ, я. ч„ зневажл. Люди¬ 

на, що виловлює і знищує бродячих 
собак. / Уживається як лайливе 
слово. 

ГЙЧКА, и, ж. 1. Стебло та листя 
на городніх рослинах. 2. Верхня ча¬ 
стина зав’язаного мішка, вище вуз¬ 
ла. 3. перен., розм. Грива коня. 
/ ірон. Волосся людини. □ гичкоріз. 

ГІАЦЙНТ, а, ч. 1. Декоративна 
цибулинна рослина родини лілійних 
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із запашними квітами різних кольо¬ 
рів. 2. род. у. Назва деяких коштов¬ 
них каменів червоного, жовто¬ 
гарячого і жовтого кольорів. 
□ гіацйнтовий. 

ГІБОН, а, ч. Людиноподібна мав¬ 
па середніх розмірів з дуже довги¬ 
ми руками. 
ГІБРИД, а, ч. 1. Тваринний або 

рослинний організм, виведений за 
допомогою схрещування (гібриди¬ 
зації). 2. перен., розм. Помісь; 
неприродне поєднання чого-не¬ 
будь. Характер — гібрид кобри 
з ящіркою. □ гібридизаційний, 
гібридизація, гібридизувати, гіб- 
рйдний. 

ГІГАНТ, а, ч.; у зверт. гіганте. 1. 
Велика на зріст людина. Предмет 
великих розмірів. 2. перен. Видат¬ 
на в якій-небудь галузі діяльності 
людина. • велетень. □ гігантйзм, 
гігантоманія, гігантський, присл. 
гігантськи. 

ГІПбНА, и, ж. Галузь профілак¬ 
тичної медицини, що розробляє 
і запроваджує методи запобігання 
захворюванням. / Сукупність за¬ 
собів, що сприяють цьому. Особис¬ 
та гігієна. • санітарія. □ гігієніч¬ 
ний, гігієніст, гігієнічність, присл. 
гігієнічно. 
ГІГРО... Пер ша частина склад¬ 

них слів на позначення вологи при 
термінотворенні. □ гігроскопічний, 
гігрбграф, гігрбметр, гігроскопіч¬ 
ність. 

ГІДАЛЬГО, невідм., ч. Іспан¬ 
ський дворянин, середньовічний ли¬ 
цар. 

ГІДНИЙ, а, е. 1. Який заслуго¬ 
вує або вартий чого-небудь. 2. 
Відповідний вимогам часу, обста¬ 
винам; належний, потрібний. Гідна 
відповідь. ^ Гідним чйном — на¬ 
лежно, відповідно до вимог (потреб). 
3. Який має позитивні якості. • ша¬ 
новний, достойний. □ гідність, 
присл гідно 

ГГДРА, и, ж.; у зверт. гідро. 1. 
У давньогрецькій міфології багато¬ 
головий дракон із тілом змії, зрізані 
голови якого відростали. 2. перен. 
Ворог, страховисько. 3. Маленька 
прісноводна безхребетна тварина, 
здатна відновлювати втрачені час¬ 
тини тіла. 

ГІДРАВЛІКА, и, ж. Наука про 
закони рівноваги й руху рідини. 
/ Прикладна механіка рідини 
(гідромеханіка і гідростатика). 
□ гідравлічний. 

ГІДРАНТ, а, ч. Водозбірна ко¬ 
лонка, кран, які встановлюють на 
лініях водогону для поливання ву¬ 
лиць, гасіння пожеж та ін. 

ГІДРО... Перша частина склад¬ 
них слів (переважно термінів) на по¬ 
значення «вода», «водний простір». 
□ гідроакустика, гідролокація, 
гідротермальний і т. ін. 

ГІДРОЛІЗ, у, ч. Іонний обмін 
між речовиною і водою. □ гідрб- 
лізний, гідролітйчний. 

ГІДРОЛОГІЯ, ї, ж. Наука про 
водну оболонку Землі, про кругообіг 
води у природі. □ гідрблог, гідро¬ 
логічний. 

ГІДРОЛОКАТОР, а, ч. Прилад 
для визначення місцезнаходження 
предметів у воді. □ гідролокація, 
гідролокаційний. 

ГІДРОМЕЛІОРАЦІЯ, ї, ж. По¬ 
ліпшення якості земельних угідь 
шляхом їх штучного зрошення, осу¬ 
шення боліт і т. ін. □ гідромеліора¬ 
тор, гідромеліораційний. 

ГІДРОПАРК, у, ч. Парк, у яко¬ 
му є природні або штучні водойми, 
призначені для спортивних змагань, 
розваг, дозвілля. 

ГІДРОПОНІКА, и, ж. Вирощу¬ 
вання рослин без ґрунту, безпосе¬ 
редньо на водному розчині пожив¬ 
них солей. □ гідропонічний. 

ГІДРОСФЕРА, и, ж. Сукупність 
усіх вод земної кулі різних видів 
і розташування. 
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ГІДРОТЕРАПІЯ, ї, ж. Лікуван- 
ня за допомогою водних процедур. 
• водолікування. 
ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ, а, е. 

Властивий, гідротермам, гарячим 
водним розчинам, утворюваним 
у надрах землі. 

ГІДРОФІЗИКА, и, ж. Розділ 
гідрології, що вивчає фізичні влас¬ 
тивості різних станів води Землі. 
□ гідрофїзик, гідрофізйчний. 

ГІДРОФОБІЯ, ї, ж. Вірусне за¬ 
хворювання нервової системи, що 
виявляється у ковтальних судомах 
при вигляді води або згадках про 
неї. • водобоязнь. □ гідрофббний, 
гідрофббність. 

ГІДРОФІТ, а, ч. Водяна росли¬ 
на, частково або повністю зануре¬ 
на у воду. 

ГІДРОХІМІЯ, ї, ж. Наука про 
хімічний склад природних вод 
Землі. □ гідрохімік, гідрохімічний. 
ГІЄНА, и, ж.;у зверт. гібно. Хижа 

тварина південних країв, що жи¬ 
виться переважно падлом. У по¬ 
рівнянні перен. Про підступну лю¬ 
дину. 

ГМ КА, и, ж. Невеликий боковий 
паросток дерева, куща. У порів¬ 
нянні. Про людину або якісь при¬ 
родні явища, зовні схожі на гілку. 
□ гілкбвий, гілкування, гілкуватий, 
гіллй, гілляка, гіллястий, гілочка, 
гілонька, гільце (обряд.). 

ГМЬЗА, и, ж. 1. Металева або 
картонна трубка для кулі або снаря¬ 
да, у дно якої вставляється капсуль. 
2. Паперова трубка для заповнен¬ 
ня тютюном у вигляді цигарок або 
сигарет. 3. техн. Технічні деталі на 
виробництві, які мають вигляд труб¬ 
ки. □ гільзовий, гільзочка. 

ГІМН, у, ч. 1. Урочиста пісня, 
прийнята як символ державної 
єдності. 2. Урочиста хвалебна пісня 
або музичний твір на честь кого- 
небудь, чого-небудь. 3. Захоплена 
хвала кому-небудь, чому-небудь. 

Гімн природі. □ ірон. гімнотвбрець, 
гімновий. 

ГІМНАЗІЯ, ї, ж. Середній за- 
гальноосвітний навчальний заклад, 
переважно гуманітарного спряму¬ 
вання. □ гімназйст, гімназйстка, 
гімназйчний, гімназіальний. 

ГІМНАСТИКА, и, ж. 1. Система 
фізичних рухових вправ і методич¬ 
них прийомів для зміцнення здоро¬ 
в’я. 2. Вид спорту. Д Спортйвна 
гімнастика, худбжня гімнастика, 
силова гімнастика. □ гімнаст, 
гімнастка, гімнастйчний. 

ГІН, гону, ч. 1. Швидкий рух, пе¬ 
реважно тварини. 2. Смуга поля, 
оброблювана машиною або запря¬ 
женими кіньми в один захват. 3. 
спец., зоол. Стан і поведінка бага¬ 
тьох ссавців у період парування. 

гГнді, невідм.у ж. Державна 
мова Індії, створена на базі сан¬ 
скриту і індустані — розмовної 
мови ряду діалектно-етнічних 
угруповань сучасної Індії. 

ГІНЕКЕЙ, ю, ч. У стародавній 
Греції — жіноча частина дому. 
Образно. Взагалі про жіночі покої. 
ГІНЕКОЛОГІЯ, ї, ж. Галузь ме¬ 

дицини, що вивчає діяльність жіно¬ 
чих статевих органів. □ гінекблог, 
гінекологічний. 

ГІНКЙЙ, а, е. 1. Такий, що буй¬ 
но і швидко росте. 2. Тонкий і ви¬ 
тягнутий угору. 3. перен. В’юнкий 
(про рослини, шляхи, стежки). 4. 
Який швидко рухається; спритний, 
швидкий. □ присл. гінко. 

ГІПЕР... Перша префіксоїдна ча¬ 
стина слова на позначення пере¬ 
більшення, підвищення, надмірності 
чого-небудь. □ гіперкінез, гіперемія, 
гіпертрофія і багато ін., переважно 
у термінології. 

ГІПЕРБОЛА1, и, ж. Стилістич¬ 
ний прийом навмисного пере¬ 
більшення чого-небудь з метою уви¬ 
разнення зображуваного. • пе¬ 
ребільшення. □ гіперболічний, 
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гіперболізація, гіперболізм, гіпер¬ 
болізувати. 

ГІПЕРБОЛА2, и, ж, мат Незамк- 
нена крива з двох віток, утворюва¬ 
них при перетині площиною обох по¬ 
рожнин конуса. □ гіперболічнй, 
гіперболбїд. 

ГІПЕРЕМІЯ, ї, ж. Розширення 
судин та внаслідок цього приплив 
крові до якоїсь частини тіла або 
органа. □ гіперемїчний. 

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ, ї, ж. Розши¬ 
рення грошової маси в обігу і підви¬ 
щення цін на товари, що спричиняє 
велике знецінення грошової одиниці. 

ГІПЕРТОНІЯ, ї, ж. Підвищення 
кров’яного тиску, що призводить до 
різних захворювань. / Хвороба, по¬ 
в’язана з підвищеним кров’яного 
тиску. Протилежне — гіпотонія. 
□ гіпертбнік, гіпертонічний. 
ППЕРТРОФГЯ, ї, ж., мед. 1. 

Збільшення об’єму тканини тіла, 
органа або його частини. 2. Всякий 
надмірний розвиток, надлишок чого- 
небудь. • перебільшення, надмір. 
□ гіпертрофувати, гіпертрофбва- 
ний, гіпертрофуватися. 

ГІПНОЗ, у, ч. 1. Ста н часткового 
сну, здебільшого викликаний навію¬ 
ванням, рідше — іншими подраз¬ 
никами. 2. Процес усипляння шля¬ 
хом навіювання і вплив на волю 
людини в такому стані; гіпнотизу¬ 
вання. 3. перен. Сила впливу, 
чарівність кого-небудь. Гіпноз Шев- 
ченкової творчості. □ гіпнотйчний, 
гіпнотизер, гіпнотизерка, гіпнотизу¬ 
вати, гіпнотйзм, присл. гіпнотйчно. 

ГІ П НОПЕДІЯ, ї, ж. Навчання 
під час сну. □ гіпнопед, гіпнопедйч- 
ний. 

ГІПО... Перша (префіксоїдна) ча¬ 
стина слів на позначення нестачі; 
зниження чого-небудь: гіпокінез, 
гіпоксія, гіподинамія та ін. 
ГІПОДИНАМІЯ, ї, ж. Знижена 

рухливість внаслідок зменшення 
сили рухів. □ гіподинамічний. 

ГІПОКСГЯ.Ї, ж., мед. Зниження 
вмісту кисню в тканинах. / Хвороб¬ 
ливий стан, що виникає внаслідок 
цього. • задйшка, кисневе голоду¬ 
вання. □ гіпоксйчний. 

ГІПОПОТАМ, а, ч. Пошире- 
ний в Афр иці рід великих не¬ 
жуйних травоїдних парнокопит¬ 
них тварин. • бегембт. □ присв. 
гіпопотамів. 

ГІПОТАЛАМУС, у, ч., мед. 
Ділянка головного мозку, що є скуп¬ 
ченням ядер нервових клітин. □ гі- 
поталамусовий. 

ГІПОТЕЗА, и, ж. Наукове при¬ 
пущення, застосовуване як можли¬ 
ве пояснення якихось явищ, про¬ 
цесів, ситуацій. • припущення. 
□ гіпотетйчний, гіпотетйчність, 
присл. гіпотетйчно. 

ГІПОТЕНУЗА, и, ж. Сторона 
прямокутного трикутника, що ле¬ 
жить навпроти прямого кута. 

ГІПОТОНІЯ, ї, ж. Протилежне 
гіпертонія. □ гіпотбнік, гіпотоніч¬ 
ний. 

ГІПОФІЗ, а, V., мед. Залоза внут¬ 
рішньої секреції у хребетних; моз¬ 
ковий придаток, що впливає на ріст 
і розвиток організму. 

ГІПОЦЕНТР, у, V., геол. Область 
у надрах Землі, звідки надходять 
поштовхи під час землетрусу. 

ГІПС, у, ч. 1. Вапняковий міне¬ 
рал білого або жовтуватого кольо¬ 
ру, який швидко твердне після роз¬ 
мочування. 2. Предмет мистецтва, 
виліплений з цього матеріалу. 
/ Спосіб виготовлення предметів 
мистецтва з цього мінералу. 3. Твер¬ 
да (загусла) хірургічна пов’язка 
з цього мінералу, використовувана 
при переломах та вивихах. □ гіпсо¬ 
вий, гіпсування, гіпсобетбн, гіпсу¬ 
вати. 

ГЇРКА, и, ж. 1. Зменш, до гор4. 
2. техн. Залізнича станційна спору¬ 
да для сортування вагонів до вико¬ 
ристання. У спол. спуск&ти з гірки. 
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3. Етажерка або скляна шафка для 
посуду. 
ГІРКЙЙ, а, е. 1. Який має їдкий 

різкий смак; протилежне — солбд- 
кий. 2. перен. Сповнений горя, болю, 
гіркоти; дошкульний. Гірке слова. 
Викликаний горем, стражданням. 
Гіркий вираз обличчя. 3. у знач. ім. 
гірка, 6ї. Горілка; спиртова настоян¬ 
ка. еліптичне На позначення, долі, 
сліз, важкого заробітку і т. ін. Пла¬ 
кати гіркими. -Ф* Пйти (вйпити) 
гірк^ [ч&шуі (гіркбї) —стражда¬ 
ти; зазнавати багато лиха, негод; 
Гіркйй дбсвід — важке випробу¬ 
вання; Гіркйй п’янйця — той, хто 
пиячить. □ гіркість, гіркбта, гірку¬ 
ватий, присл. гірко, гіркбтно. 
ГІРНЙЧ ИЙ, а, е. Який стосуєть¬ 

ся розробки надр землі. Д Гірнйча 
справа, гірнйча промислбвість, 
гірнйчі вйробки. / У знач. ім. 
Робітник гірничої промисловості. 
□ гірнйк, гірнйцтво, гірнйцький, 
гірничобудівнйй та ін. 
ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ, 

а, е. Який стосується підвищення 
коефіцієнту якості корисних ко¬ 
палин. 

ГІРОСКОП, а, ч. техн. Прилад 
у вигляді тіла, що обертається на¬ 
вколо вертикальної осі; застосо¬ 
вується для автоматичного керуван¬ 
ня рухом суден, літаків, ракет. 
ПРСЬКЙЙ, а.е. 1 .Який стосуєть¬ 

ся гір, пов’язаний з ними. Д Гірські 
хворбба — хворобливий стан, пов’я¬ 
заний зі зниженням атмосферного 
тиску. 2. Який входить до складу 
земної кори або добувається з надр 
землі. Тверді гірські породи. 
Д Гірськйй криштйль — різновид 
кварцу, використовуваний в оптиці 
та ювелірній справі. 

ГІРЧИЦЯ, і, ж. 1. Трав’яниста 
рослина з родини хрестоцвітних. 2. 
Приправа до страви, зроблена з од¬ 
ного з різновидів гірчиці. □ гір- 
чйчний, гірчйчник, гірчйчниця. 

ГІРЧЙЧНИК, а, ч. 1. Листок па¬ 
перу, покритий гірчичним порош¬ 
ком, використовуваний з ліку¬ 
вальною метою. 2. перен., спорт. 
Попередження з боку суддів грав¬ 
цеві за порушення правил гри. 

ГГРШИИ, а, е. Вищий ступінь 
порівняння до поганий. □ гірша¬ 
ти, гіршання, погіршувати, присл. 
гірш(е). 
ГІСТАМІН, у, ч., мед. Тканинний 

гормон, що має сильну біологічну 
дію. / Медичний препарат на базі 
цього гормон а. 

ГІСТЕРЕЗИС, у, наук. Відста¬ 
вання в часі реакції тіла на зміни 
дії зовнішніх сил. У спол. магніт¬ 
ний гістерезис, діелектрйчний гісте¬ 
резис та ін. 
ПСТО... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення поняття 
«тканина тіла»: гістогєнЄз, гістолб- 
гія, гістохімія. 
ГІСТОЛОГІЯ, ї, ж. Наука про 

тканини багатоклітинних організ¬ 
мів, їх будову, розвиток, взаємодію. 
ГІСТЬ, гбстя, ч. 1. Той, хто 

приходить, приїздить відвідати 
кого-небудь дома. <г Незв&ний (не- 
прбшений) гість (гірший за тата¬ 
рина) — той, хто з’являється не¬ 
сподівано, без запрошення, чия 
присутність небажана; Б^ти (про¬ 
бувати, прожив&ти) в гостйх — бу¬ 
вати де-небудь на правах гостя. 2. 
Особа, запрошена або допущена на 
збори, засідання, урочистості та ін. 
/ Особа, або член делегації, що 
прибула до іншої країни (району, 
регіону, міста та ін.) на запрошен¬ 
ня з певною метою 3. іст. Купець, 
найчастіше іноземний. Арія індій¬ 
ського гостя з опери «Садко». □ го¬ 
стювати, гостьовйй, гбстя, гостйнний. 

ГІТ, а, ч., спорт. Біг коней на ко¬ 
ротку дистанцію. У легкій атлетиці, 
вело-, мото-, автоспорті одиночний 
забіг, заїзд на певну (коротку) дис¬ 
танцію. • забіг, заїзд. □ гітовий. 
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ГІТАНА, и, ж. 1. Іспанська ци¬ 
ганка. 2. Національний танок іспан¬ 
ських циган. 

ГІТАРА, и, ж. Струнний щипко¬ 
вий інструмент з корпусом, схожим 
на вісімку, і довгим Грифом. □ гі¬ 
тарний, гітарйст, гітарйстка, бас- 
гітара, електрогітара. 

ГІТЛЕРЙЗМ, у, ч., іст. Фашист¬ 
ська диктатура в Німеччині (1933 — 
1945 рр), очолювана Гітлером. 
/ Фашистська диктатура взагалі. 
• фашйзм. □ гітлерівець, гітлерів¬ 
ський, гітлер’югенд. 

ГЛАВА1, и, ж, заст. 1. уроч. Те 
саме, що голові. 2. ч., ж. Той, хто 
стоїть на чолі кого-, чого-небудь. 
□ іст: главковерх, главкбм. 

ГЛАВА2, и, ж. Окремий розділ 
книги, статті. 

ГЛАГОЛ, а, V., заст., уроч. Мова, 
слово. □ заст. глагблати, глагбли- 
ти, глагблиця, глагблйчний. 

ГЛАГОЛИЦЯ, і, ж., лінгв. Одна 
з двох абеток старослов’янської 
й певної частини давніх слов’ян¬ 
ських мов. □ глагблйчний. 

ГЛАДИТИ, джу, диш, недок. 1. 
Проводячи рукою, вирівнювати, 
розправляти що-небудь. / Пести¬ 
ти, голубити кого-небудь, прово¬ 
дячи долонею. -Ф* Гл&дити за шер¬ 
стю — догоджати ділом або сло¬ 
вами; Гл&дити прбти шерсті — 
говорити або робити комусь 
неприємне; Гл&дити по голівці 
(голові) — хвалити, потурати 
кому-небудь. 2. розм. Прасувати. 
□ гладжений, гладження, гла- 
дйльний, гладйльниця, гладйльня, 
гладитися. 

ГЛАДКЙЙ, а, е. Який має пов¬ 
не тіло, вгодований. □ гладкість, 
гладнути, гладун, гладуха, гладша¬ 
ти, гладенький. 

ГЛАДКИЙ, а, е. Рівний; без за¬ 
гинів, виступів, западин. □ гладень¬ 
кий, гладесенький, присл. гладко, 
гладенько, гладесенько, гладінь. 

ГЛАДЬ, і, ж. 1. Рівна, гладка по¬ 
верхня. • гладінь. 2. Вид вишиван¬ 
ня, в якому стібки рівно й щільно 
прилягають один до одного. 

ГЛАЗЕТ, у, ч. Ґатунок парчі 
з витканими золотими або срібни¬ 
ми узорами. / Одяг з цієї парчі. 
□ глазетовий. 

ГЛАЗУР, і, ж. 1. Полива на ке¬ 
рамічних виробах. 2. Зовнішній 
глянсуватий шар копит у тварин. 
3. Густий солодкий сироп, виготов¬ 
лений для покриття деяких конди¬ 
терських виробів (тортів, тістечок 
та ін.). □ глазурбвий, глазурбваний, 
глазурувати, глазурування. 
ГЛАС, у, ч., заст. 1. уроч., поет. 

Голос. Ф Ні гл&су, ні воздих&ння, 
заст. — цілковита тиша; повна ува¬ 
га до чогось; Глас вопіющого в пу¬ 
стелі (пустйні) — про думки, 
заклики, що не мають відгуку в су¬ 
спільстві. 2. мн. гл&си, церк. Назва 
мотивів, що складають систему цер¬ 
ковного співу. □ гласйти. 
ГЛАСНІСТЬ, ності, ж., політ. 

Приступність для широкої гро¬ 
мадськості; відомість, контрольо- 
ваність дій, вчинків з боку влад¬ 
них структур. □ глйсний, присл. 
гласно. 

ГЛАУКОМА, и, ж. Хвороба очей, 
що внаслідок підвищення внутріш¬ 
нього тиску призводить до сліпоти. 

ГЛЕВКЙЙ, а, е. 1. Схожий на 
мокру глину. / Недопечений (про 
хліб). 2. перен. Не до кінця сформо¬ 
ваний, недозрілий. / Неповороткий, 
уповільнений у рухах (про людину). 
□ глевкуватий, глевтйк. 

ГЛЕЙ, ю, ч. 1. Пластична гончар¬ 
на різнокольорова глина. 2. Мул на 
річковому дні. □ глейкйй, глеюва¬ 
тий, глейкуватий, глейовий. 

ГЛЕК, а, ч. Висока кругла гли¬ 
няна посудина для зберігання моло¬ 
ка, води, квасу. Глек розбйти — 
посваритися. • гладйшка, гладу- 
щик. □ глечик, глечичок, глековий. 
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ГЛИБИНА, й, ж. 1. Відстань від 
поверхні, краю чого-небудь зверху 
вниз. 2. Простір, ідо знаходиться на 
великій відстані знизу від поверхні. 
3. Місце, простір, віддалені від чо¬ 
гось або такі, що містяться всере¬ 
дині чогось; перен. Про дуже давній 
час. У спол. У глибинГ вікГв. 
У глибинГ душГ (сбрця) — про 

значні внутрішні переживання лю¬ 
дини; До глибинй душГ (сбрця) — 
дуже сильно. □ глибйнка. 4. перен. 
Основа, суть чого-небудь. 5. перен., 
тільки одн. Про значущість, зміс¬ 
товність чого-небудь. Яка глибина 
думок. □ глиб, глибйнний, глиббкий, 
глибінь, глибиномір. 

ГЛИБЙНКА, и, ж., розм. Міс¬ 
цевість (найчастіше про якісь на¬ 
селені пункти або регіони), відда¬ 
лена від центральних осередків 
суспільного життя. 

ГЛИБОКИЙ, а, е. Який має 
велику глибину у знач. 1-4. 

Глиббкий гблос — низький, 
грубий голос; Глиббкі бчі — про 
виразний, серйозний погляд очей; 
Глиббкий пбгляд — виразний, 
вдумливий погляд. □ присл. 
глйбоко, глибочезний, глибочінь, 
глибоченний, глйбшати, глйб- 
ший. 
ГЛЙБШАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Ставати глибшим. 2. Ставати 
більшим; поглиблюватися. Глибша¬ 
ють почуття. 3. перен. Ставати тем¬ 
нішим. Ніч глибшала. 4. перен. Ста¬ 
вати серйознішим, змістовнішим. 
□ присл. глйбше. 

ГЛЙВА, и, ж. 1. Сорт груші. 2. 
Деревинний гриб-печіночник. 

ГЛ ЙЗЯВИЙ, а, е, розм. В’язкий, 
липкий. Розварений, несмачний (про 
їжу). Глизява каша. 

ГЛЙНА, и, ж. Мінеральна гір¬ 
ська порода, що з водою утворює 
пластичну масу. □ глйнистий, 
глйнка, глинкуватий, глйняний, гли¬ 
нозем. 

ГЛ ЙНЯНИЙ, а, е. 1. Який скла¬ 
дається з глини. 2. Зроблений з гли¬ 
ни. / перен. Нестійкий, ламкий. 

Колос на глйняних ног&х — про 
когось (або щось) зовні могутнього, 
але насправді легко уразливого. 

ГЛ Й ПАТИ, аю, аєш, недок., 
ГЛЙПНУТИ, ну, неш, док., розм. 
Дивитися, поглядати. □ виг. глип, 
глйпання. 

ГЛИСТ, а, ч. Черв’як, що пара¬ 
зитує у тілі людини, тварини; 
гельмінт. У порівнянні. Худий, як 
глист. □ глиста, глистюк, глисту¬ 
ватий, глистогінний, глйстник. 

ГЛИТАЙ, я, ч. Багатий власник, 
переважно селянин, визискувач бат¬ 
раків. □ глитайський, глитайство, 
глитаєнко. 

ГЛИТАТИ, аю, аєш, недок., док. 
ГЛЙТНУТИ, ну, неш, док. Жадіб¬ 
но, хапливо ковтати. -Ф* Глитбти 
(гіркі) сльбзи — гірко плакати. 
ГЛИЦЯ, і, ж. 1. Голкоподібне ли¬ 

стя дерев; хвоя. 2. Велика дерев’я¬ 
на голка. □ глйцевий. 

ГЛІД, глбду, ч. Кущова рослина 
з червоними плодами; плід цієї рос¬ 
лини, використовуваний у народній 
медицині. □ глодйна, глодбвий. 

ГЛІКОГЕН, у, ч. Основний вуг¬ 
левод організму ссавців; тваринний 
крохмаль. □ глікогеновий, глікемія, 
глікозйд. 

ГЛІЦЕРЙН,у, ч. Найпростіший 
триатомний спирт; безбарвна сиро¬ 
поподібна речовина, використовува¬ 
на в медицині й техніці. □ гліцери¬ 
новий. 

ГЛІЦЙНІЯ, ї, ж. Велика витка 
південна декоративна рослина з за¬ 
пашними фіалковими квітами. 
□ гліцйнієвий. 

ГЛОБАЛЬНИЙ, а, е. 1. Загаль¬ 
ний, всесвітній; який стосується 
всієї Землі. 2. Узятий в цілому, за¬ 
гальний, всебічний. □ глобалізація, 
глобалізм, глобаліст, глобалізувати, 
глобалістський, антиглобаліст. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ , ї, ж., політ. 
Поширення, реалізація сукупності 
глобальних суспільних проблем 
у політиці всіх країн світу. 

ГЛОБУЛІНИ, мн.у ів. Поширена 
в природі група простих білків. 
• протеши. □ гамма-глобулін. 

ГЛОБУС, а, ч. Рухома модель 
(найчастіше) земної кулі або якоїсь 
іншої планети. Д Небесний глб- 
бус — зображення небесної сфери 
з позначеними на ній зірками. 

ГЛОСА, и, ж., лінгв. 1. Рідко¬ 
вживане слово, що потребує тлума¬ 
чення, коментарів. 2. Пояснення, 
коментар до таких слів. □ глосарій. 

ГЛОТКА, и, ж. Частина травно¬ 
го каналу, що з’єднує ротову порож¬ 
нину зі стравоходом. □ глбткбвий. 

ГЛУЗД, у, ч. 1. Здатність логічно 
і творчо думати. • рбзум. -Ф* Глузд 
за рбзум завернув — про стан лю¬ 
дини, коли вона не може тверезо 
мислити; 3 глузду з’їхати (глузду 
рішйтися) — збожеволіти, втратити 
розум. 2. Розумний зміст чого-не¬ 
будь. • рація, смисл. Здорбвий 
глузд — розсудливість; тверезе ро¬ 
зуміння речей, ситуації. 

ГЛУЗУВАТИ, ую, уеш, нелок. Уїд¬ 
ливо, зло насміхатися, висміювати 
кого-небудь. • глумитися. □ глузи, 
глузлйвий, присл. глузлйво, глузли¬ 
вість, глузування. 

ГЛУМ, у, ч. Зле висміювання, на¬ 
сміхання. • глузи. -Ф* На глум (гл^- 
зи) бр&ти (взйти, піднімати) — 
глузувати, насміхатися з когось. 
□ глумйтися, глумйльник, глумлй- 
ВИЙ, /7/7//СЛ. ГЛУМЛЙВО. 

ГЛУПИЙ, а, е. Нерозсудливий, 
нерозумний; Непродуманий; у знач, 
ім. Про нерозумну людину. *Ф* Глупа 
ніч (північ) — пізній час ночі. 
• дурнйй. □ присл. глупо, глупак, 
глупство, глупбта, мулуватий. 
ГЛУХАР, я, ч. 1. Великий птах — 

самчик з родини тетерячих. 2. розм. 
Глуха людина. 

ГЛУХЙИ, а, е. 1. Позбавлений 
слуху; який нічого не чує або недо¬ 
чуває. 2. Нечіткий, неясний на слух 
(зокрема у вимові); прихований, 
приглушений. Глуха боротьба. 3. 
Дуже зарослий, дикий, нерозчище- 
ний. Глухі зарості. 4. Віддалений від 
культурних центрів; відсталий. Глу¬ 
хе село. 5. Зовсім закритий, суціль¬ 
ний, непроникний. Високий глухий 
паркан. 6. Дуже пізній, глибокий 
(про час, пору року). Глуха ніч. 
*Ф* Глухйй час (глухб пор&) — про 
період застою, занепаду діяльності, 
активності. Д лінгв. Глухйй прйго- 
лосний — приголосний, вимовлюва- 
ний лише за участі шуму. □ глухну¬ 
ти, глухість, присл. глухо, глухота, 
глухомань, глухуватий, глухонімий, 
сліпоглухонімий. 

ГЛУХОНІМЙЙ, а, е. Позбавле¬ 
ний слуху і голосу. 

ГЛУШЙТИ, шу, ШИШ, НЄДОК. 1. 
Позбавляти здатності чути що-не- 
будь. 2. Робити нечутним, заглушу¬ 
вати. 3. Не давати нормально роз¬ 
виватися, рости. Бур'яни глушили 
городину. 4. перен. Перешкоджати 
розвиткові, вияву чого-небудь. Глу¬ 
шити творчу індивідуальність. 5. 
Сильними ударами бити, приголом¬ 
шувати. Гпушити кувалдою по клеп¬ 
ках. Ь Глушйти мотбр (двигун, 
тр&ктор, машйну). Виключати мо¬ 
тор; Глушйти рйбу — підводними 
вибухами або сильними ударами по 
воді (льоду) приводити рибу до не¬ 
рухомості; Глушйти горілку (ч&рку 
за чйркою) — багато пити спиртно¬ 
го. □ глуш, глушина, глушитель, глу¬ 
шитися, глушкб, глушіння. 

ГЛЮКОЗА, и, ж. Вуглевод з мо¬ 
носахаридів, солодкий на смак. 
• виноградний цукор. □ глюкбзо- 
вий, глюкозйд. 

ГЛЯДІТИ, джу, дйш, нелок.; од- 
нокр.ч док. ГЛЯНУТИ. 1. Дивити¬ 
ся, бачити. / Шукати, виглядати 
кого-небудь. Глядіть, де вона схо- 
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валася. Ф Глядіти (дивйтися) крізь 
п&льці — бути неуважним або по¬ 
блажливим щодо кого-, чого-небудь. 
2. лише у наказ, сп., виг. Вираз за¬ 
стереження, загрози. Гляди мені, не 
зламай квітки. 3. Берегти, не дава¬ 
ти псуватися. Гляди своє плаття, не 
засмальцьовуй. 4. Доглядати, сте¬ 
жити, пильнувати, піклуватися за 
ким-небудь. Гляди дочку, щоб ви¬ 
росла здоровою. 5. Сумлінно 
виконувати якусь роботу, пильнува¬ 
ти. Глядіти свиней (гусей, овець). 
Ф Ніколи й угбру глйнути (гляді¬ 
ти) — бути дуже заклопотаним, за¬ 
вантаженим роботою. □ глядітися, 
виг. глядь, глядйч, глядачка, гля¬ 
діння. 

ГНАТИ, жену, женеш, недок. 1. 
Силою змушувати рухатися ку¬ 
дись. / Спрямовувати рух кудись. 
Гнати плоти. 2. Примушувати 
швидко йти, їхати, бігти. Гнав 
коня щосили. / Вести машину на 
великій швидкості. Не жени ма¬ 
шину — до аварії доїдеш. 3. 
Швидко рухатися. Жени додому 
швидше — там біда. 4. перен. 
Швидко, буйно, інтенсивно рости. 
Після дощів жене бур ряни на го¬ 
родах. 5. Виганяти звідкись. Жени 
його геть з хати. -Ф* Гнйти в шйю 
(утри шйї, утришйя) — рішуче 
гнати когось звідкись. 6. хім., техн. 
Добувати що-небудь розкладан¬ 
ням речовини на складники шля¬ 
хом нагрівання. Д Гнйти бензйн 
(з нафти); Гнйти горілку (са¬ 
могон). / Перен. Гнйти рядкй — 
інтенсивно працюючи, багато пи¬ 
сати (про художні або наукові 
праці); Гнати рядбк — обробля¬ 
ти посіяну (посаджену) рядками 
городину. 7. Цькувати, пересліду¬ 
вати звіра. Сьогодні будемо гна¬ 
ти вовків. □ гнаний. -Ф- Гнати 
гбном — переслідувати когось; 
дуже швидко їхати, йти; Хоч 
вовків гонй (женй) — дуже хо¬ 

лодно; Кудй Макйр телйт женб 
(не ганйє, ганйв) — дуже дале¬ 
ко; невідомо куди. □ гнатися. 

ГНЙДА, и, ж. 1. біол. Яйце воші. 
У порівнянні. Згинеш, як гнида. 2. 
Уживається як лайдиве слово. 
У зверт. У, гнидо погана! 
ГНИЛ ЙЙ, а, е. 1.Я кий гниє, роз¬ 

кладається. 2. Сповнений вологи; до¬ 
щовий, туманний. Гнила погода на¬ 
дворі. 3. перен. Порочний (про 
людину). / Д іст. Гнилй інтеліген¬ 
ція (гнилйй інтелігбнт) — недобро¬ 
зичлива оцінка з боку радянського 
офіціозу інтелігенції, що не сприй¬ 
няла жовтневого перевороту в Росії 
у 1917 р. □ гниль, гниленький, 
гнйлля, гнйлість, гнилйзна, гнилу¬ 
ватий, гнилець, гнилоббкий, гнило- 
зубий, гнилостійкість. 

ГНИЛ ЙЦЯ, і, ж. Пригнилий плід 
дикої лісової груші. □ гнилйчка. 

ГНИЛОВГД, вбду, ч. Гниле бо¬ 
лото; площа ним зайнята. • гнило- 
вбддя, болбто, гниловбдь. 

ГНИЛОКРГВ’Я, я, с. Сепсис; 
інфекційне зараження крові. 

гнйти, ГНИЮ, гниЄш, НЄДОК. 1. 
Розкладатися, руйнуватися (про 
органіку) під впливом мікроор¬ 
ганізмів; Пріти, трухлявіти (про де¬ 
рева, рослини). 2. перен. Перебува¬ 
ти в дуже важких умовах; животіти. 
У спол. Гнйти зйживо. □ гнилйй, 
гнйючий, загниваючий, гниття. 
ГНІВ, у, ч. Почуття сильного обу¬ 

рення; стан сильного негативного 
нервового збудження, роздратуван¬ 
ня. Не во гнів (будь скйзано) ко¬ 
му — ввічлива форма вибачення за 
щось не зовсім доречно (пристой¬ 
но) сказане. □ гнівати, гнівйти, 
гніватися, гнівйтися, гнівлйвий, 
гнівний, присл. гнівно. 
ГНІДЙЙ, а, е. Темно-коричневий 

(про масть коней). □ розм. гнідко. 
ГНІЗДЙТИСЯ , йться, недок. 1. 

Жити (про птахів, деяких тварин), 
маючи гніздо; мостити гніздо для 
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житла. / перен. Мати притулок, десь 
міститися (про людей). 2. Розміщу¬ 
ватися десь купкою, гуртом. Дітла¬ 
хи гніздилися на печі. 3. перен. 
Міцно триматися десь; коренитися. 
Пережитки минулого гніздяться 
у людській свідомості. □ гнізду¬ 
вання. 

ГНІЗДО, а, с. 1. У птахів і де¬ 
яких тварин — влаштоване або при¬ 
стосоване місце для виведення 
малят, зимівлі та ін. 2. перен. У лю¬ 
дей — домашнє вогнище; оселя. 
/ зневажл. Місце збирання зло¬ 
чинців, змовників. Злодійське 
гніздо. «Ф* Вйти (звйти) гніздб 
(гніздечко) — а) влаштовувати 
затишне житло; заводити сім’ю; 
б) перен. укорінюватися, угніжджу¬ 
ватися. Людська кривда гніздо тут 
собі з вилаг, в) перен. зневажл. Об’єд¬ 
нуватися, згуртовуватися з якоюсь 
зловмисною метою. 3. перен., поет. 
Сім’я, рід. Вона з княжого гнізда. 
4. Група рослин, грибів, що ростуть 
купою. 5. спец., техн. Заглиблення, 
отвір, у який що-небудь вставляєть¬ 
ся. / військ. Заглиблення в окопі 
з певним військовим завданням. 
Кулеметне (мінометне) гніздо. 6. 
Місце висіву кількох насінин. 
□ гніздовйй. Л Гніздова сівбй, 
гніздовйй спбсіб посГву (садГння). 
□ гніздечко, гніздйще, гніздюк 
(заст. зневажл.). 

ГНІЙ, гнбю, ч. 1. мед. Густа жов¬ 
тувато-зелена рідина з неприємним 
запахом, яка утворюється внаслідок 
інфекційного запалення. 2. Суміш 
посліду або кизяка з підстилкою, ви¬ 
користовувана як місцеве органіч¬ 
не добриво. □ гнійний, гнойовйй, 
гнійнйк, гноївка, гноєтеча, гноїстий, 
гноїще, гноєсховище. 

ГНІТ, гніту, ч. 1. Важкий пред¬ 
мет, що кладеться на що-небудь для 
постійного тиснення, пригнічування. 
2. перен. Те, що морально пригнічує, 
мучить; тягар. На серці гніт важ¬ 

кий. 3. політ. Насильний вплив на 
кого-небудь; утиск, пригноблення. 
Національний гніт у царській Ро¬ 
сії. □ гнітйти, гнітйтися, гнітючий, 
прнсл. гнітюче. 

ГНОБИТИ, блю, биш, недок. 1. 
Жорстоко пригнічувати; експлуату¬ 
вати. 2. перен. Спричиняти до при¬ 
гніченого морального стану. Важкі 
думки гноблять серце. □ гнобйтель, 
гнобйтелька, гнобйтельський, гнбб- 
лення, гнбблений. 

ГНОЇВКА, и, ж. Рідка частина 
гною, використовувана як органіч¬ 
не добриво. 

гноїти, гною, гноїш, недок. 1. 
Викликати гниття; сприяти гниттю. 
2. перен. Тримати довго в тяжких 
умовах^про людину). 

гноїтися, їться, недок. Виді¬ 
ляти гній. 

ГНОЙОВЙК, а, ч. Різновид 
жуків, що живе в гною, живиться 
ним. • скарабей. 

ГНОМОН, а, ч. Давній найпрос¬ 
тіший астрономічний інструмент для 
визначення за тінню полудня й ме¬ 
ридіана. 

ГНОСЕОЛОГІЯ, ї, ж. Вчення про 
процес пізнання; теорія пізнання. 
□ гносеологічний. 

ГНОСТИЦЙЗМ, у, ч., філос. Ре¬ 
лігійно-філософське учення періоду 
раннього християнства, оцінюване 
сучасною церквою як єресь. □ гнбс- 
тик, гностйчний. 

ГНУЗДАТИ , аю, аєш, недок. 1. 
Надівати на коня вуздечку (гнуздеч¬ 
ку). 2. Брати владу над кимось; при¬ 
боркувати. □ гнуздечка. 

ГНУТИ, гну, гнеш, недок. 1. На¬ 
давати чомусь дугоподібної форми; 
згинати. / Згинаючи, нахиляти верх¬ 
ню частину вниз. □ гнутий, гнути¬ 
ся. 2. перен. Підкоряти своїй волі. 
Всякий, хто вище, той нижчого гне. 

Бідй (гбре) гне — хтось зазнає 
великого горя; Гн^ти в дуг^ (в три 
дугй) — підкорювати когось своєю 
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суворістю; Гн^ти горб(й) — тяж¬ 
ко працювати; Гн^ти кйрпу — 
зазнаватися; Гн^ти шйю — вира¬ 
жати покірність, підкорятися, підле¬ 
щуватися; Гн^ти спйну — а) тяжко 
працювати; б) підкорятися. □ гну¬ 
тися. 3. перен., розм. Спрямовува¬ 
ти розмову, дію до певної власної 
мети. І не розбереш, куди й до чого 
ти гнеш. 4. перен. Правити за щось 
велику ціну. • загинати. 
ГНУЧКИЙ, й, е. Який легко 

згинається, гнеться. / Здатний лег¬ 
ко змінюватися, багатий на відтінки 
(про голос, мову, зовнішній вигляд). 
/ Який вміло і швидко застосовуєть¬ 
ся в різних обставинах. / перен., 
ірон. Здатний пристосовуватися до 
всіх і всього. □ гнучкість, присл. 
гнучко. 

ГОБОЙ, я, ч. Дерев’яний духовий 
інструмент за висотою звуку се¬ 
редній між флейтою і кларнетом. 
□ гобоїст. 

ГОВІР, вору, ч. 1. Звучання роз¬ 
мови; гомін. 2. лінгв. Те саме, що 
говірка. 3. Поголос, чутки; плітки. 
□ говіркйй, говірливий, присл. го¬ 
вірко. 
ГОВГРКА, и, ж. 1. лінгв. Діалект¬ 

ний різновид загальнонародної мови 
мешканців певної території. 
• діалект. □ говіркбвий. 2. Розмо¬ 
ва. Звучання розмови; гомін. 3. Інди¬ 
відуальна манера говорити, вимов¬ 
ляти. 

ГОВГТИ, 1ю, Ієш, недок. Пости- 
тися; відвідувати церковні служби, 
готуючись до сповіді або причастя. 
□ говіння, говільний, говільник, го¬ 
вільниця. 

ГОВОРИТИ, рю, риш, недок. 1. 
Мати здатність висловлюватись; во¬ 
лодіти мовою. / Володіти якоюсь 
іноземною мовою. Говорити по-анг¬ 
лійськи. 2. Усно висловлювати дум¬ 
ки, погляди. / Викладати думки, по¬ 
гляди у письмовому (друкованому) 
вигляді. / перен. Викликати якісь 

думки, враження, почуття. Ім'я 
Шевченка багато що говорить для 
кожного українця. / перен. Указу¬ 
вати, спрямовувати, підказувати 
Роби, як говорить тобі твоя совість. 
3. Вести бесіду, розмовляти. 4- Го- 
ворйти загадками — натякати; 
Говорйти на вітер — марно гово¬ 
рити, переконувати. □ говорйльня, 
ірон. 4. Бути доказом чого-небудь. 
Усе говорить про зміну погоди. □ го- 
ворйтися. 5. перен. Виявлятися 
в чиїхось словах, думках, діях. Це 
пиха твоя говорить. 

ГОГОЛЬ, я, ч. Водоплавний птах 
родини качиних. Гогблем ходй- 
ти (походжйти) — ходити поваж¬ 
но, гордовито. 

ГОГОТАТИ, гогоч^, гогбчеш, 
ГОГОТІТИ, гогочу, гоготйш, недок. 
1. Видавати звуки, схожі на «го-го» 
(про гусей). 2. розм. Голосно, не¬ 
стримно сміятись. 3. перен. Вида¬ 
вати сильні глухі переривчасті зву¬ 
ки (про грім, полум’я). □ гоготання, 
гоготіння. 

ГОДИ НА, и, ж. 1. Одиниця вимі¬ 
ру часу, що дорівнює 60 хв. / Від¬ 
різок часу, дорівнюваний 60 хв., 
який відраховують від півночі або 
полудня. Сиджу над книгами до 
першої години ночі. 2. Певний 
відрізок часу, що відводиться на 
урок, лекцію, заняття. 3. Певний 
період (момент) часу, характерний 
чим-небудь. Пообідня година. 
/ Добрий, сприятливий час для 
чого-небудь. / Добра, ясна погода. 
Година надворі — треба працюва¬ 
ти. ^ Комендантська годйна — за¬ 
борона без перепустки з’являтися 
у певні години; Тйха (мбртва) го¬ 
дйна — відпочинок після обіду в ди¬ 
тячих або лікувальних та оздоров¬ 
чих закладах; 3 годйни на 
годйну — найближчим часом; Лихй 
(гіркй, недббра) годйна — про 
важкі, скрутні обставини; Остання 
(смбртна) годйна — кончина. □ го- 



годйти 173 гОлий 

дйнка, годинний, годинник, годин- 
никбвий, годинникар, годинничок, го¬ 
динонька, годиночка. 

ГОДЙТИ , джу, дйш, недок. 1. За¬ 
довольняти когось, роблячи щось 
приємне, корисне; догоджати, пома¬ 
гати. 2. діад. Наймати. 

годитися1, джуся, дйшся, не¬ 
док. 1. Бути придатним до чогось, 
відповідати певним вимогам. 2. бе- 
зособ. Необхідно, доцільно. Не го¬ 
диться на довгий час справу відкла¬ 
дати. -Ф» У батькй (матері, синй, 
дочкй) годйться — про велику 
різницю у віці між кимось; Для 
годйться — для порядку, абияк, про 
людське око; задля пристойності; 
Як годйться — як належить, як слід; 
за традицією. □ гбжий, гбдний, 
гбден, годйщий. 

ГОДЙТИСЯ2, джуся, дйшся, не¬ 
док. 1. Давати згоду; погоджувати¬ 
ся. 2. Приходити до згоди, мирити¬ 
ся з кимось. 

ГОДІ, присудк. сл. 1. Досить, ви¬ 
стачить. ^ Та й гбді — і тільки; 
ото й усе. 2. з інфін. Не можна, не¬ 
має можливості. Годі й думати 
про це. 

ГОДУВАТИ, дую, дуєш, недок. 1. 
Давати кому-небудь їжу; давати 
корм тваринам, птахам. Треба сви¬ 
ней годувати. / Давати немовляті 
груди. 2. Утримувати кого-небудь. 
Весь вік тебе батько й мати годува¬ 
ти не будуть. 3. Бути джерелом за¬ 
собів для існування. Земля трудів¬ 
ника годує. «Ф* Годув&ти вбші — 
бути в злиднях, у скруті; Годувй- 
ти риб (раків) — про утопленого; 
Хлібом (мбдом) не годуй — про 
пристрасть до чогось; Обіцянками 
годувати — зволікати з виконанням 
чого-небудь. □ годуватися, годуван¬ 
ня, годівня, годівнйк, годівнйця, го¬ 
дованець, годбванка, годбваний, го- 
дувальник^ годувальниця. 

ГОЖИИ, а, е, розм. 1. нар-поет. 
Гарний на вроду (про людину). 

/ Красивий, привабливий зовні (про 
предмет). / Чистий, свіжий (про 
воду). 2. Ясний, теплий, сонячний (про 
погоду). 3. Придатний для чого-не¬ 
будь. □ присл. гбже, гбжість. 

ГОЇТИ, гою, гбїш, недок. 1. Залі¬ 
ковувати пошкодження, рани на 
тілі. / образно, перен. Потішати, 
заспокоювати. Добрим словом гоїш 
мене. 2. заст. Лікувати. □ гоїтися, 
гбєний, гбйний, гбйність. 

ГОЙДАТИ , аю, аєш, недок. 1. 
Приводити що-небудь у рух зі сто¬ 
рони в сторону або зверху вниз. 
/ Ритмічно колисати з метою роз¬ 
ваги або усипляння. Гойдати дити¬ 
ну. 2. Робити рухи чим-небудь. Гой¬ 
дати ногами. □ гойдатися, гойдання, 
гойднути, гойднутися, гбйдалка, 
гбйданка. 
ГОЛГОФА, ҐОЛҐ0ФА, ҐОЛ- 

ҐОТА. Місце страти (від назви г. Гол¬ 
гофи в Єрусалимі, де розіп’яли 
Ісуса Христа); перен. Тяжкі ви¬ 
пробування. 

ГОЛИЙ, а, е. 1. Який не має на 
собі одягу; оголений (про людину). 
/ у знач, ім., перен. Бідна або пога¬ 
но одягнена людина. 4» Гблий як 
бубон — зовсім роздягнений; бід¬ 
ний; Гблими рукйми (не) взйти — 
без зусиль (не) заволодієш чим-не- 
будь, (не) подолаєш що-небудь; 
З гблими рукйми (прийтй) — нічо¬ 
го не маючи прийти; голіруч. 2. 
Нічим не покритий, прикритий (про 
предмет). 4» Гблий меч (гбла ш&б- 
ля) — меч (шабля), вихоплений 
з піхов; Гблі стГни — про необстав- 
лену меблями кімнату; Під гблмм 
нббом — просто неба; не в при¬ 
міщенні. 3. Не вкритий волоссям, 
листям, шерстю. / Не вкритий рос¬ 
линами. Гола скеля. • лисий, го- 
ломбзий. 4. Без додавання чогось 
іншого; самйй. Голий чай без цук¬ 
ру. / Неприхований, відвертий. Гола 
правда (істина). □ голесенький, го¬ 
лизна, голісінький, присл. гбло. 
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голйти , лю, лиш, недок. Зрізу¬ 
вати під корінь волосся бритвою. 
• брйти. Голйти лоб (чупрй- 
ну) — забирати у військо на стро¬ 
кову службу. □ голитися, гблений, 
голйборода, гоління. 

ГОЛГНКА, и, ж. Частина ноги від 
коліна до стопи. • гомілка. □ голін¬ 
ковий, голінкуватий. 

ГОЛІННИЙ, а, е. Бравий, зав¬ 
зятий. / Здібний, охочий до чогось. 
4» Голінний до скляного бога — 
охочий випити. 

ГОЛІРУЧ, присл. 1. Не несучи 
з собою нічого. / Без додаткових 
спеціальних (автоматичних) присто¬ 
сувань. 2. Без зброї; легко, не до¬ 
кладаючи зусиль. «Ф* Голіруч (не) 
брйти (взйти) — те саме, що Г6- 
лими руками (не) взйти. 

ГОЛІЧЕРЕВА, присл., ГОРІЧЕ¬ 
РЕВА. Догори животом, на спині 
(лежати). 

ГОЛКА, и, ж. 1. Тонкий мета¬ 
левий стрижень з гострим кінцем 
і вушком для нитки; знаряддя для 
шиття. «Ф* Б^ти (сидіти) як на 
гблках — нервувати, нетерпели¬ 
витися; Голкй заганйти (шпигй- 
ти) — уїдливо, дошкульно гово¬ 
рити; Гблці ніде впасти — дуже 
тісно; Шукйти гблку в сіні — 
марно шукати те, чого нема; Як 
з гблки (гблочки) — а) про но¬ 
вий костюм (одяг); б) про ошатну 
людину; в) про щось нове, щойно 
виготовлене. 2. Загострений з од¬ 
ного боку металевий (рідше дере¬ 
в’яний) стрижень спеціального 
призначення. 3. Лист хвойного де¬ 
рева або колючка на певних видах 
рослин. • глйця, колючка, шип, 
шпйлька. 4. Тверді колючки на тілі 
деяких тварин. їжак виставив гол¬ 
ки. □ голкар, гблочка, голкастий, 
гблка-рйба. 

ГОЛКОТЕРАПІЯ, ї, ж. Лікуван¬ 
ня голковколюванням. • голковкб- 
лювання. 

ГОЛКОТРИМАЧ, а, ч. Пристрій, 
в якому закріплюється гблка 2. 
У програвана зламався голкотри¬ 
мач. 

ГОЛКОШКІРІ, их, ми. Морські 
безхребетні тварини, зовні вкриті 
вапняковими пластинами з шипа¬ 
ми чи голками. 

ГОЛЛАНДСЬКИЙ , а, е. Який 
має відношення або належить Гол¬ 
ландії (Нідерландам), голландцям. 
£ Голландська піч(ка) — кімнат¬ 
на, обкладена кахлею пічка; Гол¬ 
ландська худбба (голландка) — 
велика рогата худоба з високою мо¬ 
лочністю; Голландський сир — 
один із сортів твердого солоного 
сиру, як правило, виготовлений 
у формі кулі. 

ГОЛО... Перша частина складних 
іншомовних слів на позначення 
«весь», «повний»: голограма, голо¬ 
графія, голоцен. 

ГОЛОБЕЛЬНИК, а. ч. розм., зне- 
ва жл. Той, хто грубо (часто без¬ 
підставно) критикує, лає когось або 
що-небудь. Л Голббельна крйтика. 
□ голобельний. 

ГОЛОБЛЯ, і, ж. 1. Одна з двох 
жердин, прикріплених кінцями до 
передньої части воза, саней. «Ф* По¬ 
вертати (вертйти) голбблі (на- 
зйд) — повертатися (найчастіше 
безрезультатно) назад. 2. заст. Дав¬ 
ня зброя у вигляді довгої жердини. 

ГОЛОВА, й, ж. 1. Частина тіла 
людини або тварини, в якій містить¬ 
ся мозок. / Одиниця ліку худоби. 
У нас кількасот голів рогатої худо¬ 
би. «Ф* Братися (хапйтися) за гбло- 
ву — удаватися в розпач; У гбло- 
вах — коло голови, на узголів’ї; 
Вйказати (сббе) з головбю — не¬ 
свідомо виявити перед іншим щось 
раніше старанно приховуване; 
Вйкинути з головй — не думати 
про щось; забути; Головй з вухами 
(й два вуха) — про нерозторопну, 
недотямкувату людину; Головй 
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(йде) ббертом — про стан великої 
заклопотаності, розгубленості; Го- 
ловбю відповідати (ручйтися) — 
узяти на себе повну відповідаль¬ 
ність; Гблову морбчити — дурити 
когось; 3 головбю (порйнути) — 
а) про велику глибину водойми; 
б) повністю, цілком віддаватися 
чому-небудь; Як сніг на гблову — 
раптом, зненацька, несподівано. 2. 
перен. Розум, свідомість, пам’ять. 
/ Розумна людина, з означенням. 
Про людину, носія певних ознак, 
якостей. Молоді голови. Без 
(царй в голові) головй — про не¬ 
розумну людину; Гарйча головй — 
запальна, інколи нерозсудлива лю¬ 
дина; Гблову втрачйти (губйти, 
загубйти) — нерозсудливо діяти; 
втратити контроль за власними дія¬ 
ми; 3 головбю — про розумну лю¬ 
дину. 3. Керівник зборів, засідань; 
головуючий. Узверт. гблово. □ го¬ 
ловувати, головування. 4. Керівник 
установи; начальник, шеф (ірон.). 
□ головйха, головївна. 5. Основа 
чого-небудь, найважливіша части¬ 
на. Хліб усьому голова. / Автори¬ 
тетна особа у чомусь. У хаті голова. 
■Ф- Сам собі голова — незалежний 
ні від кого. 6. Перші ряди, передня 
частина чого-небудь. Голова авто¬ 
колони. 7. Продукт харчування, ви¬ 
готовлений у вигляді кулі. Голова 
(головка)цукру. 8. Велика квітка чи 
плід на кінці стебла рослини. Голо¬ 
ва (голівка) соняшника. □ голови йй, 
головань, головатий, голівка, голбв- 
ка, головонбгі, головувати, голову¬ 
вання, головач. 

ГОЛОВАНЬ, я, ч. 1. Людина або 
тварина з великою головою. • го¬ 
ловач, у знач. ім. головатий. 2. 
Прісноводна риба родини коропо¬ 
вих. • гбловень. 

ГОЛОВКА, и, ж. 1. Кулясте су¬ 
цвіття або кулястий плід рослини 
на кінці стебла. Головка капусти. 
2. Закруглена кінцівка якої-небудь 

речі, деталі. Головка шурупа. 3. 
Передня частина (заокруглена) чо¬ 
бота. 

ГОЛОВНЙЙ, а, е. 1. Який має 
відношення до головй (у знач. 1-4). 
2. Найважливіший, суттєвий, основ¬ 
ний. Д Головні речення — лінгв. 
основна частина складнопідрядно¬ 
го речення, від якої залежить (фор¬ 
мально й за змістом) підрядна час¬ 
тина. Ф Головнйм чйном — 
переважно; в основному. 3. Який 
рухається попереду чого-небудь. 
Головний танк. • передній, чільний; 
мор. мателот. 4. Який перебуває 
в центрі чого-небудь. Головна ву¬ 
лиця міста. 5. Який очолює що-не- 
будь, керує ким-небудь. Головний 
інженер. 

ГОЛбВНИЦТВО , а, с., діал. 
Кримінальний злочин. • кримінал, 
злбчин. □ голбвник. 

ГОЛОВНЯ, і, ж. Недогоріле об¬ 
вуглене або тліюче поліно. • голо¬ 
вешка. 
ГОЛОВОНОГІ, их, мн. Клас най¬ 

вище організованих молюсків. 
ГОЛОГРАФІЯ, ї, ж. Спосіб одер- 

жання об’ємного зображення 
об’єкта. 

ГОЛОД, у, ч. 1. Гостре відчуття 
потреби в їжі. / Тривале недоїдан¬ 
ня через відсутність їжі. Пахну¬ 
ти з гблоду — дуже сильно голоду¬ 
вати. 2. Відсутність або гостра 
нестача харчів десь. Голод у По¬ 
волжі. 3. перен. Гостра нестача чо¬ 
гось необхідного (неїстівного). Ду¬ 
ховний голод. □ голбдний, присл. 
гблодно, голодомбр, голоднеча. 

ГОЛОДУВАТИ, дую, дуєш, не- 
док. 1. Залишатися тривалий час без 
їжі, постійно недоїдати; Добро¬ 
вільно позбавляти себе їжі на знак 
протесту проти чого-небудь. □ го¬ 
лодування, голодовка, голодуючий. 
2. перен. Гостро відчувати нестачу 
чогось вкрай необхідного. Голодує¬ 
мо на цікаві книжки. 
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ГОЛОМОЗИЙ, а,е. 1. Без волос¬ 
ся на голові; лисий, голений. 2. 
у знач, ім., іст.. Зневажлива назва 
турків і татар за часів козацтва. 

ГОЛОС, у, ч. 1. Сукупність 
різних за частотою звуків, що їх 
видає людина або тварина через 
голосовий апарат. □ голосйстий, 
голосйна, присл. голосйсто, го- 
лосбк, голосбчок. «Ф* В одйн гблос — 
одностайно; Спів&ти з чужбго гбло- 
су — повторювати некритично 
чужі думки; На пбвний гблос — го¬ 
лосно; виразно, відверто; Не своїм 
гблосом кричати (верещ&ти, голо- 
сйти) — з усієї сили кричати; У сви- 
нйчий гблос — дуже пізно, не¬ 
своєчасно. 2. Різновид (залежно 
від діапазону) вокальних здіб¬ 
ностей людини. Чудовий голос. 
□ гол ос й ще. 3. спец., муз. Одна 
з кількох мелодій поліфонічного 
музичного твору. • партія. □ од- 
ноголбсся, багатоголбсся, багато- 
голбсий. 4. перен. Внутрішній по¬ 
клик, інстинкт. Голос серця. 5. 
перен. Про думку, висловлювання, 
переконання. Голос мас. 6. Право 
висловлювати думку при вирішенні 
важливих громадських питань. Пра¬ 
во голосу. О голосувати, голосу¬ 
вання. 

голосйти , лош^, лбсиш, недок. 
1. Голосно, гірко плакати. 2. Голос¬ 
но причитати (при виконанні ве¬ 
сільного або жалббного обрядів). 3. 
Голосно кричати, вигукувати. □ го¬ 
лосіння. 

ГОЛОСЛГВНИЙ, а, е. Не під¬ 
тверджений доказами, фактами. 
□ голослів’я, голослівність, присл. 
голослівно. 

ГОЛОСНЙЙ, а, е. 1. Який силь¬ 
но звучить, добре чутний. • гучнйй. 
2. Який став широковідомим. Голос¬ 
на судова справи. Претензійний без 
потреби. Надто вже голосні ваші 
обіцянки. 3. лінгв., у знач. ім. Різно¬ 
вид звука, який утворюється при 

вільному проходженні повітря че¬ 
рез мовний апарат. 

ГОЛОСОВЙ И, а, е. Властивий го¬ 
лосу. £ Голосові зв’язки; голосові 
щілйна — частини мовного апарату 
людини. 

ГОЛОСУВАТИ, с^ю, суєш, недок. 
1. Віддавати гблос (у знач. 6) за 
якесь рішення; за кого-небудь. Го¬ 
лосуємо за мир. Обирати кого-не- 
будь поданням за нього гблосу 6. 
2. Піднімаючи руку на дорозі, зу¬ 
пиняти транспорт з метою поїхати 
ним. □ голосування, голосуючий. 

ГОЛОТА, и, ж:, у зверт. голбто. 
1. збірн. Люди без одягу або погано 
одягнені. 2. несхв. Злидарі, бідні 
люди. 

голоцен, у, ч., геол. Сучасна 
епоха геологічної історії, розпоча¬ 
та 10—12 тис. років тому. 

ГОЛУБ, а, ч:, у зверт. гблубе. 1. 
Птах ряду голубиних, різноколір¬ 
ний, з великим волом. Л Гблуб 
мйру — зображення білого голуба 
як символу миру. 2. Пестливе на- 
звання чоловіка. 3. Паперова ди¬ 
тяча іграшка, схожа на птицю. 4. 
Прикраса з паперу, воску у вигляді 
птиці. / Виріб з тіста у вигляді 
птиці. □ голуббк, голубка, голубй- 
ця, голубчик, голубенй.голубенйтко, 
голубйр, голубйний, заст. у спол. го- 
лубйна пбшта. 

голубЄць, бця, ч. 1. Страва 
з м’ясного чи іншого фаршу, тушко¬ 
вана в капустяних листках (перев. 
у мн.). 2. Заст. Пав танцях. 

ГОЛУБЙЙ, а, е. 1. Світло- 
синій; небесного кольору. • бла- 
кйтний. □ голубінь, голубіти, го¬ 
лубішати, голубуватий. 2. у знач, 
ім., сленг. Про чоловіка нетради¬ 
ційної (гомосексуальної) статевої 
орієнтації. 

ГОЛУБИТИ, блю, биш, недок. 1. 
Виявляти ніжність; пестити. 2. пе¬ 
рен. Любовно плекати (надію, 
мрію). 
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ГОЛЬТІПАКА, и, у., зневажл. 1. 
Убога людина; голодранець. 2. Не¬ 
роба, ледар, гультяй. / Уживається 
як лайливе слово. 

ГОМЕО... Перша частина склад¬ 
них слів на позначення «подібний», 
«однаковий», «той самий»: гомеопа¬ 
тія, гомеостаз та ін. 

ГОМЕОПАТІЯ, ї, ж. Метод ліку¬ 
вання хвороб через застосування 
мінімальних доз ліків, які у вели¬ 
ких дозах спричиняють такі захво¬ 
рювання. 

ГОМЕОСТАЗ, у, у., біол. Віднос¬ 
на сталість фізико-хімічних і біоло¬ 
гічних властивостей внутрішнього 
середовища організму. 

ГОМЕРЙЧНИЙ, а, е. Незвичай¬ 
ний силою, розмірами; дуже вели¬ 
кий. Д Гомеричний сміх — не¬ 
стримний регіт. 

ГОМІЛКА, и, ж., див. голГнка. 
□ гомілкбвий. 

ГОМО... Перша частина складних 
слів на позначення «рівний», «од¬ 
наковий», «однорідний»: гомоген¬ 
ний, гомолбгія та ін. 
ГОМОГЕННИЙ, а, е. Одно¬ 

рідний за складом. 
ГОМОНГТИ, ню, ниш, недок. 

1. Тихо, приглушено розмовляти. 
/ Говорити про когось що-не- 
будь. Люди про нього гомонять. 
2. Видавати безладні звуки; шу¬ 
міти. □ гбмін, гомонїння. 

ГОМОСЕКСУАЛЬНИЙ, а, е. 
Який має статевий потяг до осіб 
своєї статі. □ гомосексуаліст, гомо¬ 
сексуалізм, розм. гомосек. 

ГОМУНКУЛ, ГОМУНКУЛУС, 
а, ч. Людська істота, яку ніби 
можна алхімічним способом 
створити (за середньовічними 
поглядами). 

гонець, гінця, у. Особа, яку по¬ 
силають до когось з певним термі¬ 
новим дорученням. 

ГОНИ1, ів, ми. Переслідування, 
цькування звіра на полюванні. 

ГОНИ2, ів. 1. Українська ста¬ 
ровинна міра довжини від 60 до 
120 сажнів. 2. Рядки городини, 
злакових культур, посаджені на 
лану. 

ГОНЙТВА, и, ж. 1. Пересліду¬ 
вання когось з метою упіймати. 2. 
Дуже швидка їзда. 3. перен. Поси¬ 
лене прагнення до чого-небудь. Го¬ 
нитва за грошима. 

Гоніометрія, ї, ж. Розділ три¬ 
гонометрії, де вивчають способи ви¬ 
мірювання кутів. 

ГОНКА, и, ж., ми. ГОНКИ. 1. 
Спортивні змагання машин (вело¬ 
сипедів) на швидкість. 2. Посилена 
діяльність у певному напрямі. Гон¬ 
ка озброєнь. 

ГОНОР, у, у. 1. Перебільшене по¬ 
няття про власну гідність. • чван- 
лйвість, пиха. □ гонорйстий, го- 
норйстість, гоноровйтий. 2. заст. 
Честь, гідність. □ гонорбвий. 

ГОНОРАР, у, у. Грошова вина¬ 
города авторам праць з науки, літе¬ 
ратури, мистецтва. □ гонорарний. 

ГОНОРЄЯ, ї, ж. Венерична 
хвороба — запалення слизової 
оболонки сечостатевих органів. 
• трйпер, у спол.у ірон. гусарсь¬ 
ка нбжить. 
ГОНОРОВИЙ, а, е, зах. Знатний, 

багатий. 
ГОНЧАК, а, у. Гончий мислив¬ 

ський собака. Образно. Про люди¬ 
ну, яка швидко все робить, всюди 
встигає. □ гбнчий. 

ГОНЧАР, я, у.; у зверт. гончаре, 
гончарю. Майстер, який виробляє 
посуд та інші вироби з глини. 
□ гончарівна, гончарський, гончар¬ 
ство, гончарня, гончарювати. 

ГОНЩИК, а, у.; у зверт. гбнщи- 
ку. Учасник спортивних гонок. 

ГОПАК, а, у. Український народ¬ 
ний швидкий танок з пристрибу¬ 
ванням, присядкою. / Музика до 
цього танцю. □ гопачбк, ірон. гопа- 
кувати. 



ГОПКИ 178 ГОРЕЦЬ 

ГОПКИ, виг. 1. Спонукання до 
скакання, стрибання. 2. присл. 
Підстрибуючи, підскакуючи. 
ГОПЦЮВАТИ , цюю, цюєш, не- 

док., розм. 1. Танцювати. 2. Скака¬ 
ти (про коней). 

ГОРА, й, ж. 1. Значне підвищен¬ 
ня над певною місцевістю або се¬ 
ред інших підвищень. / тільки мн. 
Гориста місцевість, край. Кримські 
гори. / образно, поет., у зверт. Гбро 
висбкая. / Верх чого-небудь. Цукер¬ 
ки поклади на саму гору. Гбру 
брати (над ким) — здолати, пере¬ 
могти; Гбри зрушити (переверну¬ 
ти) — зробити дуже багато; Горбю 
стойти — рішуче відстоювати щось; 
Золоті гбри обіцйти — обіцяти не¬ 
здійсненне; (Ненйче) горб з пле- 
чбй — не стало важких обов’язків, 
турбот; про завершену важку робо¬ 
ту; Не за горбми — десь близько 
(у просторі, часі). □ гірка, гористий, 
горотвбрення. 2. Дуже багато чо¬ 
гось. Гора зошитів. 3. діал. Горище. 
4. присл. горбю, горбми. У вигляді 
гори. Горами хвилю підійма. 

ГОРБ, а, ч. 1. Невелике округ¬ 
ле підвищення на площині. 
• бугбр, пагорб. □ горбкуватий, 
горбастий, горббк, гбрбик, горбйн- 
ка, горбонбс(ий). 2. Хвороблива 
випуклість на спині (рідше гру¬ 
дях) людини через викривлення 
хребта; Жирові відкладення на 
спині верблюда. □ горбатий, гор¬ 
батитися, горбатбнький, горбань. 
3. присл. горббм. У вигляді буг¬ 
ра, опукло. Гнути горб(б) — 
тяжко працювати; Своїм горббм 
(заробйти, добути) — власною 
тяжкою працею, зусиллями. 

ГОРБАТИТИ (СЯ), ачу(ся), 
атиш(ся), недок. 1. Згорблюватися; 
сутулитися. 2. перен., на кого. Тяж¬ 
ко працювати. 

ГОРБУША, і, ж. Цінна промис¬ 
лова риба з лососевих з горбом на 
спині. 

горгОнія, 1, ж. Те саме, що 
жоржйна. 

ГОРДИЙ, а, е. 1. Сповнений осо¬ 
бистої гідності, самоповаги; Який 
виражає цю гідність. Гордий по¬ 
гляд. 2. Який відчуває задоволення 
від досягнутого. Гордий своїми ус¬ 
піхами. 3. перен., поет. Піднесений, 
сповнений високого смислу. Горді 
думки. 4. Який має про себе над¬ 
мірно високу думку; пихатий. □ гор- 
дйня, гбрдість, гордувбти, гордйти- 
ся, присл. гбрдо, гбрдощі. 

ГОРДИНЯ, і, ж:, узверт. гордй- 
не. 1. Надмірно висока думка про 
себе. 2. Пихата людина. 

ГОРДІЇВ ВУЗОЛ. Про склад¬ 
не заплутане питання, ситуацію. 
^ Розруббти гбрдіїв вузол — 
рішуче і просто розв’язати якусь 
складну проблему. 

ГОРДУВАТИ, дую, дуєш, недок. 
1. Відчувати задоволення від досяг¬ 
нутого. 2. Бути пихатим, зарозумі¬ 
лим. 3. Нехтувати кимось, чим-не- 
будь. 

ГОРЕ, я, с. Душевні тяжкі пе¬ 
реживання, смуток; протилежне 
рбдість. Топйти гбре — таму¬ 
вати, приглушувати такі почуття. 
□ горювати, гбренько, гбречко, 
горезвісний. 2. Обставини, що ви¬ 
кликають страждання, лихо; проти¬ 
лежне щбстя. Усюди горе. // при¬ 
суди. сл. Думи мої, горе мені з вами. 
^ Ковтнути (вйпити) гбря — за¬ 
знати багато нещастя; 3 гбрем нбв- 
піл — ледве-ледве; з великими 
труднощами. 

ГОРЕЗВІСНИЙ, а, е. Який має 
сумнівну або погану репутацію. 

ГОРЕЛЬбФ, а, ч. Скульптурний 
твір, у якому зображення виступає 
над площиною фону більше ніж 
на половину свого об’єму. • го¬ 
рорізьба, заст. □ горельєфний, присл. 
горельєфно. 

ГОРЕЦЬ, рця, ч. Мешканець гір. 
• горйнин, горянка, горянський. 
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ГОРИЗОНТ, у, у. 1. Частина зем¬ 
ної поверхні, яку можна побачити 
на відкритій місцевості. / Частина 
неба, яка ніби схиляється, торкаєть¬ 
ся землі. • небосхил, видноколо. 
£ ЛГнія горизбнту — уявна лінія 
позірного перетину неба і земної 
(водної) поверхні. -б* Знйкнути 
(щезнути) з горизбнту — переста¬ 
ти десь з’являтись; З’явйтися на 
горизонті — зробитися відомим, 
помітним десь; На горизбнті — десь 
досить далеко. 2. Коло інтересів, 
ідей, знань. Мало знаєш — розши¬ 
рюй свої горизонти. 3. Коло, сфера, 
обсяг чиїхось можливостей. У ми. 
Широкі горизонти. 4. спец. Висота 
води у водоймі. 5. спец. Товща 
гірської породи з однорідними вла¬ 
стивостями, ознаками. 

ГОРИЗОНТАЛЬ, і, ж. 1. Пряма, 
паралельна площі горизбнту 1. 2. 
Крива лінія на карті, яка сполучає 
точки місцевості, розташовані на 
однаковій висоті. 3. шах. Повздов- 
жна лінія клітин на шаховій дошці; 
протилежне вертикйль. □ горизон¬ 
тальний, прнсл. горизонтально, го¬ 
ризонтальність. 

ГОРЙЦВІТ,у, ч. Весняна росли¬ 
на з жовтими квітками. • адоніс. 

ГОРЙЩЕ, а, с. Приміщення між 
стелею і покрівлею будинку. □ го- 
рйщний. 

ГОРІ'ЛЙЦЬ, присл. Обличчям 
догори; протилежне ниць. 

ГОРІЛКА1, и, ж. Міцний алко¬ 
гольний напій (від 40°). / Самороб¬ 
на горілка; самогон. • оковйта. 
□ горілчаний, горілочка. 

ГОРІЛКА2, и, ж. Прилад для спа¬ 
лювання рідини або газу. Горілка 
на газовій плиті. • конфбрка. 
ГОРГТИ, рю, рйш, недок. 1. 

Піддавати дії вогню, ним знищува¬ 
тися. -б* Горйть діло (робота) 
в руках — швидко й посилено щось 
робиться; Горйть землй під нога¬ 
ми — нестерпні умови в когось; Не 

горйть — нема причин поспішати. 
2. Випромінювати світло; світити¬ 
ся. Горить свічка. 3. перен. Бути 
в жару від хвороби; мати високу 
температуру. Дитина горить від за¬ 
студи. 4. перен. Червоніти від 
приливу крові. Щоки горять. 5. 
Пройматися сильним почуттям; 
захоплюватися. Горіти натхненням. 
6. Яскраво сяяти; виділятися ко¬ 
льором. На клумбі горіли маки. 7. 
Пересихати від нестачі вологи (про 
рослини). Зернові горять. / Псува¬ 
тися від злежування; пріти. Сіно 
горить у стіжку. 8. Швидко зношу¬ 
ватися, рватися (про одежу). На 
ньому (хлопцеві) все горить — не 
налатаєшся. 9. перен., розм. Зазна¬ 
вати невдачі. Горіти на екзаменах. 
/ Бути викритим, виявленим, упій¬ 
маним; Вчасно не виконуватися, 
запізнюватися з виконанням. План 
горить. □ горілий, горіння, горючий. 

ГОРІХ, а, ч. 1. Плодове дерево 
з родини горіхових. Л Волбський 
горіх. / Промислова деревина з ньо¬ 
го. / Плід (їстівний) цього дерева. 
/Про деякі інші плоди такого типу. 
Земляний горіх (арахіс). «б* Розчйс- 
тити під горіх — сильно вилаяти 
когось; Дістатися на горіхи — бути 
покараним. 2. Ліщина. / Плоди лі¬ 
щини. □ горіховий, горішок, горіхів¬ 
ка (птах), горішина, горіхоплідний, 
горішник. -б- Міцнйй горішок — 
про складну справу або людину 
з складним і твердим характером. 

ГОРГШНІЙ, я, є. 1. Розташова¬ 
ний зверху; верхній. 2. Розташова¬ 
ний на горі, на високому місці. 
Л Горішній вітер — північний ві¬ 
тер, сіверко. 

ГОРЛАСТИЙ, а, е. Який має гуч¬ 
ний ГОЛОС. / Який любить голосно 
говорити, сперечатися; крикливий. 
□ горласто присл. 

ГОРЛАТИ, лаю, лаєш, недок. 1. 
Голосно говорити, кричати; порушу¬ 
вати порядок, галасуючи. 2. Голос- 



ГОРОДЙЩЕ ГОРЛИЦЯ 180 

но співати. □ горлатий, горлатість, 
горлато, присл. 

ГОРЛИЦЯ, і, ж:, узверт. гбрли- 
це. 1. Дикий голуб; самиця голуба. 
2. Ласкаве звертання до дівчат та 
жінок. 3. Старовинний український 
народний танець. □ гбрличка. 
ГОРЛО, а, с. 1. Передня частина 

шиї, в середині якої містяться по¬ 
чаток стравоходу і дихальних 
шляхів. £ Дйхальне гбрло — тра¬ 
хея. б- Брати (хап&ти) за гбрло — 
настирливо або силою домагатися 
чогось; Гбрло дріти (дбрти) — 
а) голосно кричати, співати; б) на¬ 
тяк на необхідність випити; Кістка 
в гбрлі (Попербк гбрла стати) — 
стати комусь на перешкоді; Насту- 
пйти на гбрло — від чогось важли¬ 
вого відмовитись; По гбрло — за¬ 
надто; дуже багато чогось; дуже 
сильно; Скар&ти на гбрло — вико¬ 
нати смертний вирок; убити. 2. Верх¬ 
ня звужена частина посуду. Глечик 
з високим горлом. □ горловий, гор¬ 
ловина, розм. горловик, горлодер, 
горлоріз, горлохват, горлянка, гор¬ 
лопан. 

ГОРМОН, а, ч. Біологічно актив¬ 
на речовина, виділювана ендокрин¬ 
ною залозою, яка регулює функції 
організму. □ гормональний. 

ГОРН, а, ч. Мідний духовий 
інструмент. Сигнальний мислив¬ 
ський ріжок. □ горніст. 

ГОРНЕЦЬ, нця, ч. Невеликий 
розмірами горщик. □ горнятко. 
ГОРНИЦЯ, і, ж. Гарно прибра¬ 

на кімната; вітальня. □ горничка. 
ГОРНО, а, с. 1. Відкрита піч для 

нагрівання і плавлення металів. 2. 
Частина шахтної печі, над якою зго¬ 
ряє паливо і плавиться метал. 3. пе- 
рен., поет., уроч. Обставини, за яких 
гартується і випробується людина. 
• горнило. □ у знач. ім. горновйй, 
горнило. 
ГОРНУТИ, ну, неш, недок. 1. 

Згрібати докупи щось сипуче. 

/ Підбирати щось граблями; греб¬ 
ти. -б* Горнути (гребтй) лоп&тою 
грбші — про багату людину. 2. Вес¬ 
лувати. 3. Перегортати (сторінки 
книги, зошита). 4. Пригортати; го¬ 
лублячи обнімати когось. / перен. 
Привертати на свій бік. 

ГОРНУТИСЯ, нуся, нешся, не¬ 
док. 1. Пригортатися, тулитися до 
когось. / Відчувати потяг до чогось, 
когось; прагнути чогось, когось. 
• тулитися. 2. Закутуватися в одяг, 
ковдру. 3. Скручуватися (про лис¬ 
точки, пелюстки квітки). 

ГОРОБЕЦЬ, бця, ч. Маленький 
сірий птах, що живе біля житла 
людини, б* Стріляний гороббць — 
той, хто має великий життєвий 
досвід, якого важко обдурити. □ го¬ 
робеня,горобенятко, горобиний, 
б* Горобйнаніч — літня ніч із силь¬ 
ною грозою, блискавками; На го- 
робйний скік — дуже мало. 

ГОРОБЙНА, и, ж. Дерево або 
кущ з оранжево-червоними ягода¬ 
ми, що ростуть гронами. / Плоди 
цього дерева. □ горобиновий, горо- 
бйнівка. 

ГОРОД, а, ч., 1. розм. Місто. 
/ Центральна частина міста. Поїха¬ 
ли у город. 2. спорт. Місце розта¬ 
шування команди, окреслене лінія¬ 
ми на землі. / Одна з фігур при грі 
у скраклі (городки). □ городянин, 
городянка, іст. городнйчий, городбк. 

ГОРОД, у, ч. Ділянка землі при 
садибі здебільшого для вирощуван¬ 
ня овочів. □ горбдник, городниця, 
горбдництво, горбдній, горбдина, 
городовина. 

ГОРОДЙТИ, джу, диш, недок. 1. 
Ставити якусь огорожу (тин, пар¬ 
кан). б* Город городйти — почина¬ 
ти копітку й марну справу. 2. перен., 
розм. Говорити, верзти дурниці, 
нісенітниці. 

ГОРОДЙЩЕ, а, с. Старовинне 
поселення, укріплене ровами і ва¬ 
лами. / археол. Місце, де зберегли- 
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ся рештки такого старовинного по¬ 
селення. Л 

ГОРОЇЖИТИСЯ, жуся, жишся, 
недок. 1. Триматися пихато, заро¬ 
зуміло; чванитися. 2. Підніматися, 
стовбурчитися. 

ГОРОПАХА, и, ч. і ж. Бідолаха, 
нещасна, нещаслива людина. □ го¬ 
ропашний. 

ГОРОСКОП, а, ч. Таблиця взаєм¬ 
ного розташування небесних світил 
і планет на певний визначений мо¬ 
мент. / Пророкування долі, подій на 
підставі цієї таблиці. 
ГОРОХ, у, у. 1. Польова і городня 

рослина родини бобових з круглим 
насінням (горошинами). 2. Насіння 
цієї рослини, використовуване 
в їжу. За царй Горбха — дуже 
давно; Як горбх при дорозі — дуже 
погано; Як горбхом сйпати — швид¬ 
ко і впевнено говорити; Як об стГнку 
горбхом — все марно; ніщо не впли¬ 
ває. Д Бл&зень горбховий. □ горо¬ 
ховий, горбхвяник, горох(о)вйння, го- 
рбшина, горбшок. 

ГОРОХВЯНИК, а, ч. Млинець 
з горохового борошна як ласощі. 

ГОРСТКА, и, ж. 1. Невеликий пу¬ 
чок, жмут чого-небудь. 2. перен. Не¬ 
велика кількість кого-, чого-небудь. 
Лишилася горстка бійців. □ гбр- 
сточка. 

ГОРТАНЬ, і, ж. Верхня частина 
дихального горла. □ гортбнний, 
присл. гортанно. Д Гортанний 
гблос — низький голос. 

ГОРТАТИ, таю, таєш, недок. Ли- 
стати, перегортати сторінки книги, 
зошита. Образно. Гортаючи сто¬ 
рінки історії. □ гортання. 

ГОРТЕНЗІЯ, ї, ж. Декоративна 
квіткова рослина родини ломикаме¬ 
невих. 
ГОРЩОК, горшка, ч. Глиняний 

посуд, у якому варять їжу, зберіга¬ 
ють харчі. / Посуд (переважно гли¬ 
няний) з діркою у дні для вирощу¬ 
вання в домашніх умовах квітів 

і декоративних рослин. □ горщб, 
горщатко, гбрщик, гбрщичок. За¬ 
зирати в (чужі) горщики — вияв¬ 
ляти підвищену цікавість до чужих 
справ, утручатися в них; Гбрщики 
побйти з кимось — посваритися. 

ГОРЮВАТИ, ріЬю, рюєш, недок. 
Зазнавати почуття суму, печалі, 
журби. / Сумувати за кимось 
відсутнім. / Жити в горі, бідувати. 
□ горьбваний. 

ГОРЮДУБ, ГОРИДУБ, а, ч. Рух 
лива молодіжна гра, учасники якої 
мають ловити своїх опонентів. 
ГОСПІТАЛЬ, ю, ч. Лікарня, пе¬ 

реважно військова. • шпитбль. 
□ госпітальний, госпіталізувати, 
госпіталізація. 
ГОСПІТАЛЬбР, а, ч. Член чер¬ 

нечого духовно-лицарського като¬ 
лицького ордену часів хрестових 
походів (поч. XII ст.). □ госпі- 
таль^рський. 

ГОСПОДА, и, ж. 1. Домашнє 
житло; домівка. 2. Господарство, 
включаючи житло і присадибні угід¬ 
дя. Бути (лишатись) на госпб- 
ді — господарювати, порядкувати, 
хазяйнувати. 

ГОСПОДАР, я, ч.\ у зверт. гос- 
пбдарю. 1. Той, хто веде господар¬ 
ство; хазяїн. 2. Власник землі, жит¬ 
ла, майна, підприємства. 3. перен. 
Повновладний розпорядник. Ди- 
намівці, хоч і гості, але повноважні 
господарі сьогодні на полі. Д спорт. 
Госпбдар(і) пбля — команда, яка 
приймає суперників на своєму 
спортивному майданчику. 4. Глава 
сім’ї. □ господарка, господиня, гос¬ 
подарський, господарювати. 

ГОСПОДАРСТВО, а, с. 1. Су¬ 
купність виробничих відносин; 
спосіб виробництва. Натуральне 
господарство. 2. Все, що складає ви¬ 
робництво, служить йому; економі¬ 
ка. Народне господарство. / з озна¬ 
ченням. Галузь якогось виду 
виробництва. Сільське господар- 
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ство; водне господарство. 3. Облад¬ 
нання, інвентар, будівлі якого-не- 
будь виробництва. / Сукупність 
речей, належних кому-небудь; 
Сільськогосподарська (фермерсь¬ 
ка) виробнича одиниця разом 
з інвентарем, територією тощо. 4. 
Виробнича, фінансова сторона 
побуту. Домашнє господарство. 
□ господарник, господарність, 
господарчий, господарювати, гос¬ 
подарювання. 
ГОСПОДЬ, а, ч. Одна з назв Бога 

у християн. Узверт. Господи — ча¬ 
сто у знач. виг. вираження різних 
емоційних станів. <► Госпбдь (Бог) 
йогб зна(є) — невідомо що; 
Госпбдь (Бог) з тобою (в&ми, ним, 
н&ми) — формула вираження обе¬ 
регу; Не доведй Гбсподи — нехай 
не буде; Простй Гбсподи — вставн. 
сл. уживається для пом’якшення 
різкого або неприємного вислову; 
Сл&ва тобі, Гбсподи —виг. на по¬ 
значення позитивних емоцій з при¬ 
воду чого-небудь; Хай Госпбдь 
мйлує — у знач, заперечення, 
небажаності чого-небудь; Кудй 
Госпбдь несб? — Куди йдеш?; Як 
дасть (пошлб) Госпбдь (Бог) — 
для вираження сподівання на щось 
бажане. □ госпбдній, госпбденько, 
господбнько. 

гостець, тця, ч. Ревматизм. 
ГОСТЙНА, и, ж., мн. ГОСТЙНИ. 

1. Перебування в гостях; гостюван¬ 
ня; Відвідини. Коли чекати Вашу го¬ 
стину до нас? 2. Страви і питво, 
якими частують гостей. 

ГОСТИНЕЦЬ1, нця, ч. 1. Яка-не- 
будь річ або ласощі, які привозять 
або передають як подарунок кому- 
небудь. 2. перен.у з протилежним 
знач. Удар, постріл, предмет, яким 
завдають шкоди, травми кому-не¬ 
будь. □ гостинчик. 

ГОСТИНЕЦЬ2, нця, ч.у заст.у 
поет. Великий битий шлях. Образ¬ 
но. Шосе. 

ГОСТИННИЙ, а, е. Який любить 
приймати і частувати гостей; який 
виявляє гостинність. / перен. Про 
предмети, речі, пов’язані з прийо¬ 
мом гостей. За гостинним столом. 
□ гостинність, присл. гостйнно. 

ГОСТГЯ, ї, ж. Невеличкі прісні 
коржички із зображенням хреста, 
агнця для причащення парафіян 
у католицьких і лютеранських церк¬ 
вах. У православних — проск^ра, 
просвйра. 

ГОСТРИЙ, а, е. 1. Який має ко¬ 
лючий кінець або ріжучий край. 2. 
Який звужується на кінці. Гостре 
листя. Д Гбстрий кут — кут, мен¬ 
ший за 90е. 3. Який добре сприймає 
що-небудь; тонкий, проникливий. 
Гострий слух. 4. Який діє рішучо, 
грубо. У порівнянні гбстрий, як 
брйтва. / Дотепник, дошкульний, 
вигадливий. Гостре слово. Гбст¬ 
рий на язйк (слбво) — який влуч¬ 
но, дотепно, дошкульно говорить; 
Згладжувати гбстрі кутй — пом’як¬ 
шувати суперечності; шукати ком¬ 
промісних рішень. 5. Який сильно 
діє на органи чуття. Гострий запах. 
З великою кількістю солі, прянощів. 
Гостра приправа. 6. Надзвичайно 
сильно виявлений (про почуття). Го- 
стре відчуття болю. 7. Який бурх¬ 
ливо розвивається, незастарілий 
(про хворобу). Гострий бронхіт. 8. 
Напружений. У партії (шаховій) 
тривала гостра боротьба. ^ Гостре 
питання (проблема) — болюче 
питання, яке, незважаючи на 
складність, треба вирішити. □ гос- 
трйти, гострйтися, гострість, гос¬ 
трішати, присл. гбстро. 

ГОСТРИК, а, ч. Круглий неве¬ 
ликий черв’як (глист), що живе в ки¬ 
шечнику людини, тварини. 
ГОСТРО... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення «гбстрий» 
або «надзвичайно»: гбстролйций, 
гостроборбдий; гострозбрий, 
гбстрослів’я, гостроязйкий. 
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ГОСУДАР, я, ч. Глава монархіч¬ 
ної держави; монарх. • цар, король. 
□ госудйриня, государів. 

готель, ю, ч. Будинок для ко¬ 
роткочасного проживання при¬ 
їжджих. □ готельний. 

ГОТІВКА, и, ж. Наявні гроші для 
безпосередніх розрахунків. □ го- 
тівкбвий, безготівкбвий. 

ГОТОВАЛЬНЯ, і, ж. Набір крес¬ 
лярських інструментів у футлярі. 

ГОТОВИЙ, а, е, ГОТОВ. 1. Який 
підготувався до чогось. 2. Який ви¬ 
словлює згоду або виявляє бажан¬ 
ня щось комусь зробити. Готовий 
для вас на все. 3. Доведений до 
кінця, до повної готовності. Готовий 
одяг. / Який досяг високої майстер¬ 
ності у чомусь. Такий малий, а вже 
готовий піаніст/4. Виражає кінце¬ 
вий етап якоїсь дії, стану: а) вмер. 
Він уже готовий, б) зовсім сп’янів. 
Ф Прийтй на все готбве; На всьому 
готбвому жйти — про безтурботне 
життя на повному забезпеченні 
з чийогось боку. □ готбвність, го¬ 
тувати, готуватися, присл. готбво. 

ГОТТЕНТОТ, а, ч. Представник 
негроїдної народності, що живе 
у Південо-Західній Африці. □ гот- 
тентбтка,готтентотський. 

ГОТУВАТИ, тую, туєш, не док. 1. 
Робити придатним, готовим до ви¬ 
користання. / Навчати когось; підго¬ 
товляти для якихось дальших дій. 
Готую його до інституту. Готува¬ 
ти ґр^нт — виконувати попередні 
заходи для успішного розв’язання 
подальших питань, справ. 2. Розроб¬ 
ляти щось для здійснення завдань. 
Готувати план роботи. 3. Варити 
їжу, куховарити. 4. Робити необхідні 
запаси; заготовляти. Готувати на¬ 
сіння до посіву. 5. Замишляти що- 
небудь. Готувати зустріч. □ готува¬ 
тися 

ГОЦАК, а, розм. Жвавий народ¬ 
ний танець. У спол. вибивати го- 
цакб 

ГРА, и, ж., ми. їгри, їгор. 1. Роз¬ 
вага, забава; заняття дітей. Весь 
день діти в грі. -Ф* Гра з вогнем — 
дуже небезпечні дії, вчинки. 2. 
Спортивні або розважальні змаган¬ 
ня за певними правилами. Шахи — 
улюблена гра мільйонів. / Набір 
предметів, знарядь для таких за¬ 
нять, змагань. Настільні ігри. 
Д ОлімпГйські (параолімпГйські) 
Ггри — великі міжнародні ігри 
(спортивні змагання з різних видів), 
які за давногрецькою традицією 
відбуваються раз на чотири роки. 
• олімпіада. 3. Блиск, миготіння; су¬ 
купний вплив кольорів на зір. Гра 
барв. 4. Художнє мистецьке вико¬ 
нання на музичному інструменті. 
/ Зібрання музичних творів і су¬ 
купність правил щодо цього. Купив 
книгу піаніста Гофмана «Фортеп’- 
янна гра». 5. Виконання актором 
ролі у спектаклі. 6. Потаємний за¬ 
дум, інтрига. Дипломатичні ігри. 
-Ф* Гра словами — двозначний вис¬ 
лів, жарт, каламбур. □ гравець, 
грбльний. 
ГРАБ, а, ч. Листяне дерево роди¬ 

ни березових з гладенькою сірою ко¬ 
рою. □ граббвий. 
ГРАБАРКА, и, ж. 1. Віз з довгим 

ящиком для перевезення землі 
тощо. 2. Велика лопата. 
грабарювАти, рюю, рюєш, 

недок. Виконувати роботу землеко¬ 
па (грабаря). 
ГРАБКЙ, ів, ми. Пристрій до 

коси у вигляді невеличких граблів. 
ГРАБЛИЩЕ, а, с. Держално 

у граблів. 
ГРАБЛГ, блїв, бель, ми. Госпо¬ 

дарське знаряддя, використовуване 
для згрібання скошеного стебла, 
розпушування землі та ін. □ граб¬ 
лики, граблйстий. 
ГРАБУВАТИ, бую, буеш, недок. 

1. Розбійницьким нападом відніма¬ 
ти, викрадати щось у кого-небудь. 
Образно, перен. Не грабуй мого 
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щастя — не віднімай дівчини. 2. Ро¬ 
зорювати нещадною експлуатацією, 
стягненнями, поборами. Нас гра¬ 
бують надмірними податками і ви¬ 
сокими цінами. □ грабований,гра¬ 
бування, грабунок, грабіж, грабіж¬ 
ництво, грабіжницький, грабіжник. 
ГРАД1, у, у. 1. Атмосферні опади 

у вигляді невеличких, часто округ¬ 
лих льодинок. 2. перен. Велика 
кількість, інтенсивність чого-небудь. 
Град питань посипався на нього. 3. 
присл. градом. Великими краплями, 
рясно. Піт котився градом. □ гра¬ 
дина, градинка, градовий, градопад, 
градонбсний. 
ГРАД2, а, у., застуроч.у поет. 

Місто, город. 
ГРАДО... Перша частина склад¬ 

них слів: градобудувбння та ін. 
ГРАДЙРНЯ, і, ж. 1. Споруда 

(башта) для повітряного охолоджен¬ 
ня води на підприємстві. 2. Спору¬ 
да для згущення соляного розчину 
та одержання солі. 
ГРАДГЛЬ, я, у. і ж. Частина плу¬ 

га, в якій закріплюється чересло. 
ГРАДУС, а, у. 1. Одиниця вимі¬ 

ру плоского кута; дорівнює 1/90 
частині прямого кута. 2. Одиниця 
виміру температури чого-небудь. 3. 
Умовна одиниця алкоголю в напо¬ 
ях. / у ми. Спиртне. -Ф- Під граду¬ 
сом — напідпитку. 4. перен. Міра 
або ступінь чого-небудь. □ градус¬ 
ний, градусник, градуювати, граду- 
йбваний, градуювання. 
ГРАЖДАНКА, и, ж., розм. 1. Ки¬ 

рилична абетка (шрифт), припасо¬ 
вана для світського письма, друку. 
2. перен. Життя цивільних, не¬ 
військових людей. / У спол. на 
гражданку — про звільнення, де¬ 
мобілізацію з строкової військової 
служби. □ гражданський. 
ГРАЙЛЙВИЙ, а, е. 1. Який лю¬ 

бить грати, пустувати; пустотливий. 
/ Рухливий, мінливий. Грайливі 
зайчики від сонця. 2. Який виражає 

веселощі; жартівливий. Грайливий 
вираз обличчя. 3. Про напої; який 
шумує, піниться. □ грайлйвість, 
присл. грайливо. 
ГРАК, б, ч. Перелітний птах 

з блискучим чорним пір’ям. • гай¬ 
ворон, грайзорон. □ грачйха, гра¬ 
ченя, грачйний. 
ГРАМ1, а, ч. Одиниця ваги в мет¬ 

ричній системі мір; дорівнює вазі 
1 см3 води. 

...ГРАМ2..., а, у., ГРАМА, и, ж. У 
складних слова означає а) «запис», 
«зображення»; б) «грамофонний»: 
паралелограм, фонограма, діагра¬ 
ма; грамзапис, грамплатівка, грам- 
пластйнка. 
ГРАМАТИКА, и, ж. 1. Лінг¬ 

вістична наука, що вивчає будову 
мови. / Навчальний предмет цієї 
науки. / Підручник з цього предме¬ 
та. У спол., спец, історйчна грама¬ 
тика, порівняльна грамбтика та ін. 
□ граматйчний, присл. граматйчно, 
граматйст. 2. Будова форми слова, 
речення, словосполучення певної 
мови; розм. Орфографія. Як по гра¬ 
матиці пишеться це слово} Д Гра- 
матйчна помйлка. 3. іст., заст. 
Третій із семи класів духовного учи¬ 
лища, семінарії. □ граматик. 
ГРАМАТКА, и, ж., заст. 1. Бук¬ 

вар. 2. церк. Поминальна книга, по¬ 
минальний список. 
ГРАМОТА1, и, ж., тільки оди. 

Уміння читати , писати; Освіта. Гра¬ 
моти здобути. / перен. Елементарні, 
початкові відомості з якоїсь галузі 
знання. Плюс і мінус — це матема¬ 
тична грамота. □ грамотний, 
грамотність, присл. грамотно. 
ГРАМОТА2, и, ж. 1. Офіційний 

письмовий акт правового значення. 
/ Нагородний документ за успіхи 
в чому-небудь. У спол. почбсна 
грамота. Д Охорбнна грамота, 
вірча грамота. Ф ФГльчина грбмо- 
та — а) неграмотно складений до¬ 
кумент, що не має юридичної сили; 
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б) нерозбірливо, погано, незрозумі¬ 
ло щось написане. 2. іст. Лист, по¬ 
слання, давній запис. Берестяні гра¬ 
моти. 
ГРАМОФОН, а, ч„ заст. Музич¬ 

ний апарат, який відтворює звуки, 
записані на спеціальнх платівках. 
• заст. патефбн, програвач. □ гра- 
мофбнний, грамзапис, грампла¬ 
тівка. 
ГРАНЙЦЯ, і, ж. 1. Лінія, що роз¬ 

діляє які-небудь території; смуга 
поділу. / Кордон між державами. 
2. перен. Допустима норма, межа. 
У спол. Вййти за гранйці — пере¬ 
ступити, порушити існуючі норми. 
□ гранйчити, граничний, присл. 
гранйчно. 
ГРАНЬ, і, ж. 1. Лінія поділу; 

межа, границя. 2. Плоска поверхня 
предмета, під кутом до іншої. 
/ Ребро, утворене пересічними пло- 
щинами. 3. мат. Частина цифр, 
відділена комами або крапками 
з великого числа. 4. перен. Влас¬ 
тивість, риса, особливість чого-не¬ 
будь. Різні грані характеру. □ гран¬ 
частий, гранувати, гранування. 
ГРАТИ, граю, граєш, недок. 1. 

Виконувати що-небудь на музикаль¬ 
ному інструменті (про людину). 
/ Те ж саме (про оркестр, радіолу 
тощо); володіти майстерністю му¬ 
зичного виконання. / Впливаючи на 
чиїсь почуття, домагатися свого. 
Грати на почуттях. -Ф* В одну д^д- 
ку грати — бути з кимось одностай¬ 
ним; Грйти на нбрвах — дратува¬ 
ти когось; Гр&ти першу скрйпку — 
бути чільним у якійсь справі. 2. За¬ 
бавлятися, розважатися; гратися. 
/ Поводитися з ким-небудь як з іг¬ 
рашкою. / Прикидатися заклопота¬ 
ним, зайнятим роботою. Гр&ти 
з вогнбм — робити щось небезпеч¬ 
не; ризикувати. 3. Брати участь 
у якихось спортивних або інтелек¬ 
туальних змаганнях. Грати в шахи. 
/ Професійно змагатися як спорт¬ 

смен. • змагатися. -Ф* Грати в мов¬ 
чанку — мовчати; Грйти весілля — 
одружуватись. 4. Перебувати весь 
час у русі. / Швидко рухатися 
в різних напрямках. Море грало. 
/ Енергійно діяти. -Ф* Вітер у голові 
(гр&є) — про легковажну людину; 
Хоч конем грай — про великий 
простір. 5. Іскритися, пінитися, шу¬ 
мувати (про напої); Скисати (про 
напої). -Ф* Кров грйє — відчувати 
прилив енергії; про енергійну лю¬ 
дину. 6. Блищати, відбиваючись 
у чомусь. Сонце заграло на шиб¬ 
ках. [Яскраво блищати (про очі), 
виражаючи захоплення. / Перели¬ 
ватися барвами. Ф Бісики 
(в оч&х) гр&ють — багатозначно, 
з викликом, дивитись на когось. 
7. Виступати на сцені в акторській 
ролі. Грйти дурня (дурни¬ 
ка) — видавати себе за дурного; 
Грйти комедію — прикидатися, 
обманювати; Грйти на р^ку — 
сприяти в чомусь; Грати роль — 
а) мати певне значення; б) вида¬ 
вати себе за когось. 
ГРАТИСЯ, граюся, граєшся, не¬ 

док. 1. Забавлятися, розважатися. 
Гратися з вогнем — поводити¬ 

ся необережно, здійснювати щось 
небезпечне. 2. Робити швидкі різно- 
спрямовані рухи. Мушва грається. 
3. Поводитися з ким-небудь як з іг¬ 
рашкою. / Удавати щось. Гратися 
в демократію. □ грання. 
ГРАФА, и, ж. 1. Стовпчик між 

двома вертикальними лініями в таб¬ 
лицях тощо. 2. Розділ тексту; руб¬ 
рика в ділових документах. / об¬ 
разно. Про національність. П'ята 
графа в анкеті. □ графйти, графб- 
ваний, графлення. 
ГРАФЙН, а, ч. Посудина з вузь¬ 

ким довгим горлом (для напоїв). 
• карафа. □ графйнчик. 
ГРАФІК1, а, ч. 1. Умовне зобра¬ 

ження за допомогою ліній якогось 
процесу. 2. План роботи, діяльності. 
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Працювати за графіком. □ графіч¬ 
ний. 
ГРАФІК2, а, ч. Художник — май¬ 

стер у галузі графіки. 
ГРАФІКА, и, ж. 1. Вид образо¬ 

творчого мистецтва у вигляді ма¬ 
люнка олівцем, пером, вуглем. 
/ Твори цього мистецтва. 2. Пись¬ 
мо, що відбиває живу мову, інтона¬ 
цію. □ графічний, прнсл. графічно. 
ГРАФІТ, у, ч. 1. Мінерал чорного 

або темно-сірого кольору; різновид 
вуглецю. 2. Тонка паличка з цього 
мінералу — основа олівця. □ гра¬ 
фітовий, графітний. 
ГРАФОЛОГІЯ, ї, ж. Вивчення 

почерку з метою визначення особ¬ 
ливостей поведінки людини. / Роз¬ 
діл криміналістики, базований на 
цьому. □ графблог, графологічний. 
ГРАФОМАНІЯ, ї, ж. Хворобли¬ 

вий потяг до письменства в людей, 
позбавлених літературного хисту. 
□ графоман, графоманський, гра- 
фомйнство. 
ГРАЧ, а, ч. Учасник якоїсь гри. 

• гравець, грець1 (у спол. І швець, 
і жнець і на дуді грець). 
ГРЕБІНЬ, бня, ч. 1. Високий де¬ 

рев’яний стояк, на який насаджуєть¬ 
ся пряжа на верстаті. 2. Довгий м’я¬ 
систий наріст на голові в окремих 
видів птахів. 3. Верхній край, вер¬ 
шина чогось. Гребінь гори. 4. Дов¬ 
гаста пластинка із зубцями для роз¬ 
чісування волосся; гребінець. 5. 
Вузька нагорнута при обробітку 
смужка землі. □ гребінець, гребін¬ 
чик, гребінка, гребінчастий, гре¬ 
бінник. 
ГРЕБЛЯ, і, ж. Гідротехнічна спо¬ 

руда, що перегороджує річку (ста¬ 
вок) для створення водосховищ 
тощо. Ф- Хоч грбблю гатй — дуже 
багато. 
ГРЕБТЙ, бу, беш, недок. 1. Упи¬ 

раючись веслом об воду, приводити 
в рух човен, направляти його кудись. 
2. Розгрібати, розривати щось. Гре¬ 

бе квочка землю. 3. Збирати щось 
докупи (граблями, лопатою); згрі¬ 
бати. Гребти сіно. Ф* Гребтй грбші 
лоп&тою — про багату людину. 4. 
Жадібно хапати, забирати що-не- 
будь. Ф* Гребтй під сббе — бути жа- 
дібним до чогось. □ греббць, 
греб(о)нути, гребовйця, греблб, греб- 
лйця, гребтйся. 
ГРЕБУВАТИ, бую, буєш, недок., 

рідше гЕрбувати, ГРЕБАТИ. 1. 
Почувати огиду до когось, чого-не¬ 
будь. 2. Ставитися до когось зневаж¬ 
ливо, гордовито. 3. Бути перебірли¬ 
вим у чомусь. / У спол. Не грббуючи 
нійкими засобами. □ грабування, 
гербання. 
ГРЕГОРіАНСЬКИЙ, ГРИГОР¬ 

ІАНСЬКИЙ, а, є. Пов’язаний з іме¬ 
нем папи Григорія, ним уведений 
григоріанський календар. Д Грего- 
ріанський хорал (муз.). 
ГРЕЗЕТ, у, ч., заст. Шовкова або 

шерстяна тканина з дрібним візе¬ 
рунком того ж кольору. □ грезето¬ 
вий. 
ГРЕК, а, ч. Представник основ¬ 

ного етносу сучасної і давньої Гре¬ 
ції. Д Грецький горіх, грецький 
вогонь. □ грекйня, грецький, дав¬ 
ньогрецький, грецйзм. 
ГРЕЦЬ1. Те саме, що грач. 
ГРЕЦЬ2, я, <л, розм. Апоплексич¬ 

ний удар, параліч, параліж. • па¬ 
раліч, інсульт. Ф* Грець із ним — 
хай буде так; Хай (йом^, тобі) їй 
грець — для вираження несхвален¬ 
ня ким-, чим-небудь; Хай грець йогб 
візьме (грець йогб не взяв). 
ГРЕЧКА, и, ж. 1 . Трав’яниста ме¬ 

доносна рослина, зерно якої вико¬ 
ристовують у харч. 2. Зерно цієї 
рослини; Крупа з цього зерна. 
Ф- Скакати в грбчку — мати не¬ 
шлюбні зв’язки; Хай (нех&й) буде 
грбчка (абй не суперечка) — не¬ 
хай буде так, як хтось хоче. □ греча¬ 
ний, гречаник, гречечка, ірон. греч¬ 
косій, гречківка. 



ГРИБ 187 ГРЙЦИКИ 

ГРИБ, а, у. 1. Нижча спорова рос¬ 
лина у вигляді шапки, надітої на 
ніжку. -Ф* Як грибй (після дощу) — 
з’являтися швидко у великій кіль¬ 
кості. □ гриббк, гриббчок, грибнйй, 
грибниця, гриббвище. 2. Споровий 
паразит рослинних або тваринних 
організмів. □ гриббк, грибкбвий. 
ГРИБОК, бка, ч. 1. Зменш, -пестл. 

від гриб. 2. Нижчий споровий орга- 
нізм-паразит на тілі рослини (лю¬ 
дини); Назва шкірної хвороби. 
□ грибкбвий. 3. Споруда у вигляді 
гриба для захисту від сонця, дощу. 
ГРЙВА, и, ж. 1. Довге волосся на 

шиї й хребті деяких тварин. / ірон. 
Про довге густе волосся в людини. 
4- У хвіст і грйву — на повну силу. 
2. Довгасте підвищення, гірське 
пасмо. 3. Смуга нескошеної трави, 
хлібних рослин. □ грйвка, гривань, 
гриватий, гривастий. 
ГРЙВНА, и, ж., заст. Металева 

прикраса у вигляді обруча, що її 
носили на шиї. 
ГРЙВНЯ, і, ж. 1. іст. У старо¬ 

давній Русі — срібний злиток ва¬ 
гою до фунта як основна грошова 
одиниця. 2. Назва сучасної основ¬ 
ної грошової одиниці в Україні. 3. 
заст. Мідна копійка вартістю 
в 2 '/2 - 3 копійки; срібна монета 
вартістю в 10 коп. □ гривневий, 
грйвеник. 
ГРИДЬ, і, ж., заст. Нижча вер¬ 

ства княжої дружини в Київській 
Русі. □ грйдниця. 
ГРЙЖА', і, ж. Хвороба, при якій 

надмірно випинається в тілі якийсь 
внутрішній орган. Д Ущемлення 
грйжі (мед.). □ грйжовий. 
ГРЙЖА2, і, ж. Журба, турбота, 

гризота. 
ГРИЗНЯ, і, ж. 1. Бійка між тва¬ 

ринами. Собача гризня. 2. Сварка, 
лайка між людьми. / перен. Гострі 
суперечки між протилежно настроє¬ 
ними суспільними групами людей. 
• гризотня. 

ГРИЗОТА, и, ж. 1. Душевні 
страждання, муки. 2. Сварка, лай¬ 
ка між людьми. □ гризбтний. 
ГРЙЗТИ, зу, зеш, недок. 1. Роз¬ 

дрібнювати зубами щось тверде. 
/ Кусати, здавлювати зубами. Гриз¬ 
ти вуздечку (про коней). 2. розм. 
Сильно кусати, жалити. Блощиці 
гризуть. 3. перен. Постійно надоку¬ 
чати докорами, лайкою, причіпкою. 
/ У спол. голову грйзти. 4. перен. 
Мучити, непокоїти (про думки), хви¬ 
лювати. Злість (досада) гризе. 
У спол. грйзти граніт науки — на¬ 
полегливо навчатися. □ грйзтися, 
гризбта, гризь, гризучий, гризун, 
гризнути,гризонути. 
ГРЙЗТИСЯ, зуся, зешся, недок. 

1. Кусати один одного (про тварин). 
2. перен., розм. Сваритися, спере¬ 
чатися з кимось. 3. Душевно страж¬ 
дати, журитися, переживати. □ за¬ 
гризатися. 
ГРЙМАТИ, маю, маєш, недок. 1. 

Сильно стукати, бити чим-небудь; 
Створювати в такий спосіб сильний 
грюкіт (гуркіт). 2. перен. Голосно 
лаяти, дорікати. Не гримай на діда. 
□ гримання. 
ГРИМГТИ, млю, миш, недок. 1. 

Створювати гуркіт, видавати різкі 
звуки. / Голосно звучати (про грім, 
постріл, музику). 2. перен., розм. Го¬ 
лосно говорити, підвищеним, за¬ 
кличним тоном. 3. перен. Користу¬ 
ватися великою популярністю. 
Слава про нього всюди гриміла. 
Д Гримучий газ, гримуча змій, 
гримуча ртуть. □ гримкий, грим¬ 
ливий, гримотіти, гримкотіти, 
гримнути, гримучий. 
ГРИФ, а, ч. 1. У міфології дав¬ 

нього світу — фантастична істота 
з головою орла і тулубом лева. 
• грифбн. 2. Великий птах ряду со¬ 
колових, що живе в горах і живить¬ 
ся падлом. 
ГРЙЦИКИ, ів, мн. Трав’яниста 

рослина родини хрестоцвітних 
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з білим цвітом; використовуються 
як лікарський засіб. 
ГРІБ, грббу, ч.у ГРОБ. 1. Моги¬ 

ла. Успол. як у грббі — дуже тем¬ 
но. 2. Труна, домовина. -Ф* До грб¬ 
бу — до смерті, навіки; Мбртвого 
з грббу не верт&ють — минулому 
нема вороття; Однібю ногбю в гро¬ 
бу стойти — бути близьким до 
смерті, тяжко хворим; У гроб за¬ 
гнати — а) прискорювати чиюсь 
смерть; б) вивести з ладу; зруйну¬ 
вати; зіпсувати справу. □ гробовий, 
гробки, гробовище, гробнйця, 
гробір,гробокопач. 
ГРІЗНИЙ, а, е. 1. Дуже суворий, 

жорстокий. 2. Який викликає страх. 
Грізний погляд. / Дуже сильний, 
значний, великий. Грізна сила. 
/ Сповнений труднощів; важкий. 
Грізна доба. □ присл. грізно, грізно- 
чблий, грізнолйций та ін. 
ГРІЛКА, и, ж. Прилад для штуч¬ 

ного зігрівання кого-, чого-небудь. 
ГРІМ, грбму, ч. Гуркіт і тріск 

від електричних розрядів під час 
грози або при штучних експери¬ 
ментах. Ф (Хай, нех&й) грім 
поб’б кого — для вираження 
великого незадоволення; 
(Нбмов, як) грім з йсного 
нбба — раптом, несподівано. 
□ грімкйй, прнсл. грімко, поет. 
громовйця, громовйй,громовер¬ 
жець, громбхкий, прнсл. громбх- 
ко, громовйк, громовідвід, 
громоподібний, прнсл. громопо¬ 
дібно. 
ГРІНКА, й, ж. 1. Змащена жи¬ 

ром і підсмажена скибка хліба. 2. 
діал. Невеликий шматок чогось; 
скибка. Грінка сиру. 
ГРІТИ, грію, грієш, недок. 1. Пе¬ 

редавати своє тепло. Сонце гріє. 2. 
Робити теплим, гарячим; нагріва¬ 
ти. Гріх* (нагрівіти) руки — не¬ 
чесно наживатися на чомусь; Гріти 
чуба (чубй, чупрйну) — доклада¬ 
ти великих зусиль у роботі. 3. пе- 

рен. Приносити радість, задоволен¬ 
ня. Спогади гріють душу. 4. перен., 
розм., частіше док. нагріти. Гань¬ 
бити, осуджувати./Обдурювати ко¬ 
гось. □ грітий, грітися. 
ГРІХ, а, ч. 1. Порушення релігій¬ 

но-моральних норм, настанов. 2. По¬ 
ганий непорядний вчинок. / Помил¬ 
ка, недолік; огріх. Трактористів гріх 
на полі. 3. у знач, прнсудк. сл. Не¬ 
порядно, недобре, недозволено. 
• грішка. Гріх лаятися у святу не¬ 
діленьку. Брйти (взйти) гріх на 
дУшу — робити щось усупереч влас¬ 
ній совісті, моральним нормам; 
Впйсти в гріх — зогрішити; Ввбди- 
ти в гріх — спокушати; 3 гріхбм 
нівпіл (пополім) — сяк-так; не 
дуже добре; Ніде (нічого) гріх діти 
(таїти) — треба зізнатися; Не 
гріх — можна, дозволено; Спокуту¬ 
вати гріх(й) — відповідати за со- 
діяне, за неправедне; Як на гріх — 
як навмисне; на нещастя. □ грі- 
хбвний, гріхбвність, прнсл. гріхбвно, 
гріховбда, гріховбдник, гріховбдни- 
ця, згріховбдити, грішйти, грішний, 
грішник, грішниця. 
ГРІХОПАДІННЯ, я, с. 1. За 

Біблією, порушення Адамом і Євою 
Божих наказів. 2. перен., ірон. По¬ 
рушення громадських норм моралі, 
поведінки. / Про позашлюбні сто¬ 
сунки. /Про втрату жіночої або чо¬ 
ловічої цноти. 
ГРІШ, грошб, ч. 1. Найдрібніша 

грошова одиниця вартістю від 1/2 
копійки. 2. Гроші взагалі. / Незнач¬ 
на, мізерна грошова сума. Зли¬ 
дарський гріш. Гріш ціні — нічо¬ 
го не вартий; «Пйманого гроші (не) 
віртий — те ж саме, що Гріш ціні; 
Ні на гріш — нема нічого; На 
останній гріш — про великі злидні. 
□ грбші. 
ГРГШНИЙ, а, е. 1. Яки й наро¬ 

бив гріхів (у знач. 1-2). 2. перен. 
Який заслуговує осуду. Грішні дум¬ 
ки. -Ф* Грішна воді — горілка; 
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Грішним ділом, у знач, вставн. сл. — 
для визнання власної помилки, не¬ 
доречності. 
ГРОБАК, а, ХРОБАК, а. ч. 1. 

Черв’як. 2. Личинка комах або 
жуків, що живе в землі. □ гробачбк. 
ГРОБИТИ, блю, биш, недок., 

розм. Завдавати великого лиха; при¬ 
водити до загибелі. 
ГРОБКИ, мн., діад. Кладовище. 
ГРОБИЙЦЯ, і, ж. 1. Спеціальна 

споруда, де ховають тіло померло¬ 
го. 2. Надгробок. □ гробнйчка. 
ГРОЗА, и, ж. 1. Грім і блискавка 

з дощем (градом) і великим вітром. 
2. перен. Бурхливі події в су¬ 
спільстві. Гроза воєнних літ. / Силь¬ 
ні душевні переживання. Душевна 
гроза. 3. перен. Лихо, небезпека, 
катастрофа. Гроза над головою. 4. 
перен. Той або те, що наводить жах. 
Гроза злочинців Кар малюк. □ гро- 
зовйй,грозянйй. 
ГРОЗЙТИ, грожу, грозйш, недок. 

1. Попереджувати з погрозою про 
покарання; погрожувати. / Робити 
погрозливий жест. • грозитися, по- 
грбжувати. 2. Містити в собі якусь 
погрозу, небезпеку. Грозить біда. 
3. перен. Лякати своєю близькістю, 
можливістю здійснення. Грозитн 
війною. • загрбжувати. □ грозйти- 
ся, грозьбй, грізьба. 
ГРОМАДА1, и, ж. 1. Група лю¬ 

дей, об’єднаних спільністю станови¬ 
ща, інтересів. / образно. Громада 
птахів. 2. Організація, яка має 
спільні інтереси, завдання. Релігій¬ 
на громада. 3. іст. На Україні — 
поземельне селянське об’єднання; 
збори цього об’єднання. 4. іст. На¬ 
зва спілки української інтелігенції 
наприкінці XIX ст. • громадівство. 
□ громадський, громадськість, поет. 
громадонько, іст. громадбвець. 
ГРОМАДА2, и, ж. Щось велике 

розмірами. Громада хмарочосів. 
/ Велика кількість чогось. Громада 
книжок. • громаддя, громадина, 

огрбм. □ громадний, громаддя, гро¬ 
мадити, громадина, прнсл. громад- 
но, громадитися. 
ГРОМАДИТИСЯ , джуся, дишся, 

недок. 1. Скупчуватися в одному 
місці. 2. Здійматися над іншими 
предметами; височіти. 
ГРОМАДСЬКІСТЬ, кості, ж. Пе¬ 

редова частина, передові кола су¬ 
спільства. 
ГРОМАДЯНИН, а, ч.\ у зверт. 

громадйнине. 1. Особа, що належить 
до постійного населення держави, 
наділена правами і обов’язками цієї 
держави. 2. Доросла людина. 3. іст. 
Член громади1 4. □ громадянка, 
громадянський, громадянство, ірон. 
громадйночка. 
ГРОМЙТИ, млю, мйш, недок. 1. 

Руйнувати, знищувати щось. 2. Зав¬ 
давати рішучої поразки; бити. 3. пе¬ 
рен. Виступати з різкою критикою, 
звинуваченнями. 
ГРОМОВИЦЯ, і, ж. 1. Блискав¬ 

ка. / образно, у зверт. громовйце. 
/ Гуркіт і тріск, які супроводять 
електичні розряди в атмосфері. 2. 
Те саме, що грозб (у знач. 1). 
ГРОШІ, шей, ми. Металеві і па¬ 

перові знаки міри вартості при 
купівлі-продажу. Готбві грбші — 
готівка; Гребтй грбші (лоп&тою) — 
дуже швидко забагатіти; Грбші 
на вГтер пускати (трйнькати) — мар¬ 
но тратити; Сйпати грошйма — 
щедро роздарювати гроші; робити 
велику кількість покупок. □ грошо- 
вйтий, грбшики, грошенйта, грошва, 
грошовйй, грошолюб, грошолюб¬ 
ство. 
ГРУБА, и, ж. Піч для опалюван¬ 

ня приміщення. □ грубник. 

ГРУБИЙ, а, е. 1. Великий за об’є¬ 
мом; товстий. / Який має огрядне 
тіло. • огрйднйй, товстйй. / Великий 
розмірами. Грубий пісок. □ груб¬ 
нути, грубшати, грубуватий, грубі¬ 
шати. 2. Твердий, з нерівною по¬ 
верхнею; жорсткий. Грубе полотно. 
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Д Груба їжа; гр^бі корми. □ гру- 
бошерстний. 3. Погано оздоблений; 
дуже простий. Груба палітурка. 4. 
Низький, неприємний для слуху (про 
голос). 5. Некультурний, неввічли¬ 
вий, неделікатний; образливий. Гру- 
бий жарт. □ грубило, грубіян, 
грубість, грубіянка, грубіянити, гру¬ 
біянство, грубощі. 6. Не зовсім точ¬ 
ний, приблизний. Грубі підрахунки. 
□ присл. грубо. 
ГРУДА1, и, ж. 1. Затверділий шма¬ 

ток якоїсь речовини, від породи крих¬ 
кої, м’якої. 2. Нерівність на поверхні 
землі; затверділий горбок. □ грудка, 
грудочка, грудкуватий,груддя. 
ГРУДА2, и, ж. Велика кількість 

чогось, нагромаджена одна на одну. 
• купа. □ груддя. 

ГРУДЕНЬ, дня, ч. Дванадцятий 
місяць року. □ грудневий. 
ГРУДИ, ей, ми. 1. Передня час¬ 

тина тулуба від шиї до живота. 
/ Грудна порожнина, де містяться 
легені і серце. / перен. Місце зосе¬ 
редження душевних переживань. 
Злість калатає в грудях. □ груднй- 
на, грудочеревний. -Ф* Дйхати на 
повні гр^ди — глибоко, вільно ди¬ 
хати; Закривати грудьмй — відда¬ 
но обороняти, не шкодуючи життя. 
2. Молочні залози в жінки. -Ф* Д&ти 
груди — годувати немовля грудь¬ 
ми; Відлучйти від грудбй — при¬ 
пиняти годувати немовля грудним 
молоком. □ груденята, грудастий. 
3. Верхня передня частина одягу. На 
груди почепив орден. □ груднйй, 
груднйця. 
ГРУДЙНКА, и, ж. М’ясо з груд¬ 

ної частини туші тварини. □ грудйн- 
ковий. 
ГРУДН ЙЦЯ, і, ж. Запалення мо¬ 

лочних залоз. • мастйт. □ груднйч- 
ний. 
ГРУЗ, у, ч. Вантаж, призначений 

для перенесення, перевезення. 
□ грузйти, грузовйй, розм. грузо- 
вйк. 

ГРУЗДЬ, я, ч. Гриб на короткій 
товстій ніжці, добрий для соління. 
ГРУЗНУТИ, ну, неш, недок. За¬ 

нурюватися, заглиблюватися у щось 
в’язке, рідке, сипуче. □ грузькйй, 
грузйло, присл. грузько, грузлий. 
ГРУПА, и, ж.\ у зверт. групо. 1. 

Кілька осіб або тварин, що зна¬ 
ходяться один біля одного. 2. 
Сукупність предметів, об’єднаних 
певними спільними ознаками. 
□ груповйй,групка,групувати, гру¬ 
пуватися, групування. 
ГРУША, і, ж. 1. Садове й лісове 

фруктове дерево з конусоподібни¬ 
ми плодами. 2. Плід цього дерева. 
□ грушевий, грушівка, грушка, гру¬ 
шоподібний. 3. Предмет, який пев- 
ною мірою нагадує формою плід 
цього дерева. Боксерська груша. 
ГРЮКАТИ, каю, каєш, недок. 

Створювати сильний шум (грюк) 
при ударах, поштовхах, коливаннях. 
/ 3 силою бити, стукати по чомусь. 
□ грюкання, розм. грюканйна, грю¬ 
кіт, грюкнути, грюконути, грюкоті¬ 
ти. -Ф* Грюкати (грйжнути) дверй- 
ма — рішучо з кимось розійтися, 
посваритися. 
ГРЯДА, и, ж. 1. Витягнута в дов¬ 

жину височина; гірське пасмо. 2. 
Смуга, ряд однорідних предметів. 
ГРЯДГЛЬ, я, ч. Частина плуга, 

до якої причіплюється ніж. Те саме, 
що градГль. □ грядільний. 
ГРЯДКА, и, ж. Оброблена для 

вирощування городніх культур зем¬ 
ля. / Смуга землі, на якій росте 
городина або квіти. □ грядкбвий, 
грядочка. 
ГРЯДУЩИЙ, а, е, уроч., поет. 

Майбутній, прийдешній; у знач. ім. 
грядуще. Те, що настане, прийде. 
-Ф- На сон грядущий — перед сном; 
для доброго засинання. 
ГРЯЗЬ, і, ж. 1. Розм’якла від води 

земля. •Ф’ Вйтягати з грйзі — допо¬ 
магати комусь вийти з тяжкого, при¬ 
низливого становища; Втоптати (за- 
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топтати) в грязь — принизити ко¬ 
гось; грубо вчинити з кимось. 2. 
Бруд, порох у приміщенні, на одежі, 
речах. 3. Річковий, морський, озер¬ 
ний намул, використовуваний 
з лікарняною метою. Д Лікуваль¬ 
на грязь. □ грязькйй, грязьовйй, 
присл. грязько, грязюка, грязе¬ 
лікарня. 

ГУБА1, й, ж. Кожна з двох рухо¬ 
мих складок країв рота людей і тва¬ 
рин. Г^бу (г^би) копйлити — 
а) ображатися, гніватися; б) пиша¬ 
тися, зазнаватися; 3 піною на гу- 
бйх — зло; сердито; Молокб на 
губ&х не обсохлб — ірон. про мо¬ 
лодого, недосвідченого у чомусь; Як 
мбдом по губах — дуже подобати¬ 
ся. □ губнйй, губонька, губка, 
губань. 

ГУБА2, й, ж. Назва затоки на 
північних землях Росії. 

ГУБА3, й, ж., заст., розм. Губер¬ 
нія. ^ На всю губ^ (пан) — вели¬ 
кий, значний (часто ірон.). 

ГУБА4, й, ж., розм. Гауптвахта. 
ГУБЕРНІЯ, ї, Ж. У Росії XVIII - 

XX ст. основна адміністративно-те¬ 
риторіальна одиниця. □ губернатор, 
губернський, губернаторський, гу¬ 
бернаторство. 

ГУБИТИ, блю, биш, недок. 1. 
Забуваючи, втрачати щось, кого- 
небудь. / Взагалі позбуватися чо¬ 
гось. Ящірка губить свій хвіст. 2. 
перен. Втрачати якісь власти¬ 
вості, якості. Губити легкість 
рухів. / Марно витрачати щось. 
Губити час. 3. Знищувати когось, 
доводити до загибелі. / Робити на 
когось поганий вплив. Горілка гу¬ 
бить людину. ^ Губйти (втрача¬ 
ти) голову — впадати у відчай; 
розгублятися; робити необдумані 
вчинки. □ губйтися. 

ГУБКА5, и, ж. Зменш.-пест. до 
губа1. □ губонька, губочка. 

ГУБКА2, и, ж. 1. Найпростіша 
безхребетна багатоклітинна твари¬ 

на, що живе в теплих морях. 2. М’я¬ 
кий пористий кістяк окремих видів 
цих тварин, використовуваний для 
миття, витирання. □ губчастий. 

ГУБКА3, и, ж. Плодове тіло гри- 
ба-трутовика, який паразитує на де¬ 
ревах; Висушене тіло цього гриба, 
що раніше використовувалося для 
викрешування вогню. 

ГУҐЕНОТ, а, у., іст. Французький 
протестант — послідовник вчення 
Кальвіна, переслідуваного ортодок¬ 
сальною католицькою церквою. 
□ гуґенбтка, гуґенбтство, гуґенбт- 
ський. 

ГУГНЯВИЙ, а, е. Який говорить 
нерозбірливо, в ніс. □ гугніти, 
гугнявість, гугнйвити. 

ГУГОТГТИ, очу, отйш, недок. 
Створювати, видавати протяжні од¬ 
номанітні звуки. / Про гудіння по¬ 
вітря в запаленій грубі. □ гуготін¬ 
ня, гугонїння, гугоніти. 

ГУДИНА, и, ж. Стебла виткої 
сланкої рослини. □ гудинний, гудиння. 

ГУДІТИ, ГУСТЙ, джу, дйш, не¬ 
док. 1. Видавати довгі протяжні 
низькі звуки. ^ В голові гудб — 
про стан сп’яніння; Аж гудб — про 
інтенсивність якоїсь дії; У кишені 
(кишбнях) гудб — про відсутність 
грошей. 2. Видавати протяжні 
низькі звуки-сигнали. Гудуть маши¬ 
ни. □ гудбк. 3. розм. Нити, ломити, 
боліти. Тіло гуде від напруги. 

ГУКАТИ, каю, каєш, недок. 1. Го¬ 
лосно вимовляти слова, окремі зву¬ 
ки. / Голосно кликати когось до себе. 
2. Голосно лаяти когось. □ гукнути, 
гуконути, гукання, гук. 

ГУЛИЙ, а, е, ГУЛИЙ. Безрогий 
(про волів, корів). 

ГУЛЯТИ, яю, яєш, недок. 1. Хо¬ 
дити для відпочинку, задоволення. 
/ Швидко, з великою силою рухати¬ 
ся в різних напрямках (про вітер, 
хвилі). / Вільно поширюватися. Чут¬ 
ка гуляла по селу. 2. Весело прово¬ 
дити час; розважатися. 3. Пиячити. 
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□ гульнути. ^ Гулйти весілля — 
справляти обряд весілля. 4. Бути 
з кимось у любовних стосунках. 
/ Бути в періоді злучки (про тва¬ 
рин). О гулящий, гульвіса, гульну¬ 
ти. 5. Не використовуватися (про 
землю, територію). □ гулі, гульки, 
гульбі, гульбище, гульвіса, гульні, 
гультяй, гультяйство. 
ГУМАНІЗМ, у, ч. 1. Прогресив¬ 

ний рух епохи Відродження, спря¬ 
мований на уславлення людини, її 
прав на земне щастя. 2. Ставлення 
до людини, пройняте турботою про 
її благо, гідність. • людяність. 
□ гуманіст, гуманістйчний, гуман¬ 
ний, гуманність. 

ГУМАНІТАРНИЙ, а, е. Який на¬ 
лежить до суспільних наук, що 
вивчають людину, її культуру. Про¬ 
тилежне тбчний, технічний. □ гу¬ 
манітарій. 
ГУМАНОЇД, а, ч. Людиноподіб¬ 

на істота. □ гуманбїдний. 
ГУМОР, у, ч. 1. Доброзичливо- 

іронічне, подекуди глузливе став¬ 
лення до чогось; уміння подати щось 
у комічному вигляді. 2. Художній 
прийом в літературі й мистецтві 
при зображенні кого-, чого-небудь 
у комічному вигляді. 3. перен., 
з означ. Психічний стан, настрій. Не 
маю гумору радіти сьогодні. 
^ У дбброму гаморі — у доброму 
настрої; Не в гаморі — у поганому 
настрої. □ гуморист, гумористйч- 
ний, гумореска, присл. гуморис- 
тйчно. 

ГУМОРАЛЬНИЙ, а, е. Пов’яза¬ 
ний з рідинами організму — кро¬ 
в’ю, лімфою, тканинною рідиною. 

ГУМУС, у, ч. Органічна частина 
ґрунту, утворена з перегнилих рос¬ 
лин і тварин. • перегній. □ гуміфі¬ 
кація, гумусовий, гумусний, гу¬ 
мофос. 

ГУННИ, ів. Об’єднання кочових 
племен Центральної Азії, що 
вдерлися на територію Європи 

в IV ст. н. е. □ гунн, гуннський, 
гуннка. 

ГУПАТИ, аю, аєш, недок. 1. Ство¬ 
рювати глухий стук, шум при уда¬ 
рах. / образно. Серце гупало від 
хвилювання. / 3 шумом бити по чо¬ 
мусь. Гупати в двері. 2. Важко, 
з шумом падати. Яблуко гупнуло на 
землю. • гбпнути, гепнутися. 
□ гупнути, гупання, гупотіти, гупо¬ 
тіння. 

ГУРІЯ, ї, ж. У мусульманській 
міфології — вродлива, вічно юна 
райська діва. 

ГУРКІТ, коту, ч. Звуки від 
ударів, падіння тощо. • грйжіт, 
стукіт. □ гуркотіти, гуркотіння, гур- 
кбтнява,гуркотнеча. 

ГУРТ, у, ч. 1. Зібрання, скупчен¬ 
ня людей. / Сукупність людей, об’єд¬ 
наних певною метою, інтересами. 
Бойовий гурт розвідників. У г^р- 
ті — разом, спільно. До г^рту — 
в одне місце. 2. Стадо худоби. Гурт 
овець. / Група птахів, що літають 
разом. Голубиний гурт. На гурт 
(брати) — оптом брати (купувати). 
□ гуртбк, гуртик, гуртуватися, гур¬ 
тувати, гуртбжиток, присл. гуртбм. 

ГУРТОК, тка, ч. 1. Зменш, до 
гурт 1.2. Організація людей, об’єд¬ 
наних спільною діяльністю. Драма¬ 
тичний гурток. □ гуртковйй. 
ГУРТОЖИТОК, тку, ч. При¬ 

міщення для спільного проживан¬ 
ня людей, які об’єднані певною 
спільною справою (роботою, на¬ 
вчанням). □ гуртбжитковий. 

ГУРТОМ, присл. 1. Спільними зу¬ 
силлями, колективно; усі разом; 
усією групою. Гуртбм і б&тька 
легше бйти — про добре виконан¬ 
ня спільної справи. 2. Усе разом, 
оптом. 

ГУРЧАТИ, чу, чйш, недок. Вида¬ 
вати протяжний розкотистий звук. 
□ гурчання. 

ГУСАК, а, ч. 1. Самець гуски. 2. 
Ірон., зневажл. про чванливу, заро- 
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зумілу людину. □ гуска, гусеня, 
гусячий. 

ГУСАР, а, ч. 1. У деяких армі¬ 
ях — солдат і офіцер легкої кінно¬ 
ти. 2. ірон. Про людину, що відзна¬ 
чається нерозважливою поведінкою. 
□ гусарин, гусарський. 

ГУСАР ИКИ, і в, мн. Вид взуття 
для дуже маленьких дітей, немов¬ 
лят. 

ГУСІНЬ, сені, ж. 1. Личинка ме¬ 
телика з кількома парами ніг і гри¬ 
зучим ротовим апаратом. 2. Широ¬ 
кий ланцюг, зроблений з окремих 
траків, що накладається на колеса 
трактора, танка. □ гусениця, гусе¬ 
ничний. 

ГУСЛІ, сел, мн. Старовинний 
музичний щипковий інструмент. 
□ гусляр. и 

ГУСТИЙ, а, е. 1. Протилежне рід¬ 
кий; який складається з великої 
кількості розміщених одна близько 
одної частинок. /Який складається 
з безперервно летячих крапель. Гус¬ 
тий дощ. 2. З великим вмістом, кон¬ 
центрацією чого-небудь; насичений. 
Густий аромат квітів. 3. Малопро- 
никлий, майже непрозорий. Густий 
туман. 4. Повнозвучний, низький 
(про голос). □ густина, густота, 
густість, присл. густо, густобровий, 
гуснути. 

ГУТА, и, ж., заст. Склоплавиль¬ 
ний завод. 

ГУЦЙ КАТИ , аю, аєш, недок., 
розм. Підкидати на руках дитину. 
□ гуцйкання, гуцати. 

ГУЦУЛ, а, ч. Представник етніч¬ 
ної групи українців — мешканців 
гірської частини України. □ гуцул¬ 
ка, гуцульський. 

ГУЧНЙЙ, а, е. 1. Який далеко 
чути; дзвінкий, голосний. 2. Шум¬ 
ний, галасливий, велелюдний, буч¬ 
ний. Гучне весілля. 3. Широко відо¬ 
мий. Гучна історія. 4. пер єн. 
Пишномовний. Гучні слова. □ гуч¬ 
ність (техн.\ гучніти, гучнішати, гуч¬ 
номовець, присл. гучно. 

ГУЧНІСТЬ, ості, ж. 1. Абстр. до 
гучнйй 1. 2. фіз., техн. Відчуття, 
створюване вухом при сприйнятті 
звукових хвиль. 

ГУЧНОМОВЕЦЬ, вця, ч. Радіо¬ 
передавач. • репродуктор. 

ГУЩА, і, ж. 1. Густий відстій, 
осад з рідини на дні посуду. 2. Гус¬ 
тий ліс; гущавина. 3. перен. Місце 
найбільшого скупчення когось, чо¬ 
гось. У спол. У г^щі подій — у роз¬ 
палі чогось. □ гущина. 

ГУЩАВИНА, и, ж. 1. Місце, де 
дерева і кущі ростуть дуже густо. 
2. Те саме, що г^ща у знач. 1, 2. 
□ гущавінь. 

ҐАБАРДЙН, у, ч. Див. га- 
бардйн. Шерстяна або бавовня¬ 
на густа тканина для верхнього 
одягу. □ ґабардйновий. 
ҐАБАРЙТ, у, ч. Див. габарйт. 

1. Граничний зовнішній обрис 
чого-небудь; розміри чого-не¬ 
будь. Деталь великого ґабариту. 
2. розм., ірон. Про комплекцію 
'переважно огрядну) людини. 
□ ґабарйтний. 

7 Тлум, словник укр. мови 

ҐАБЄЛОК, лка, V., заст. Шкі¬ 
ра молодого теляти. □ ґабелко- 
вий. 
ҐАБЛІ, ів, діал. Тризубі вила. 
ҐАВА, и, ж. 1. Ворона. ^ Ґав 

ловйти — а) нічого не робити, 
байдикувати; б) бути неуваж¬ 
ним, роззявою. 2. Неуважна, 
нерозторопна людина; роззява. 
□ ґавин, ґавеня, ґав’ячий, ґав- 
рик. 
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ГАВИТИ, влю, виш. Бути не- І ГАЛАНТЕРЕЯ, ї, ж. Загальна 
уважним; гаяти слушну нагоду. 
□ ґавитись. 
ҐАВбТ, а, ч. Повільний старовин¬ 

ний французький танець; музика до 
нього. 
ГАВРА, и, ж.у розм. 1. Лігво звіра; 

барліг. 2. зневажл. Рот; ротяка. 
ГАГАУЗ, а, ч. Преставник тюрк¬ 

ського етносу в Молдавії. □ ґаґауз- 
ка, Гагаузький. 
ҐАЗ, ГАЗ, у, ч. 1. Речовина, 

здатна поширюватися рівномірно 
в усьому доступному для неї про¬ 
сторі. / Загальна назва подібних 
речовин, використовуваних для 
освітлення і опалення. / розм. 
Апарати, що працюють на тако¬ 
му газі. ^ Дати Газу — приско¬ 
рити рух машини. • натиснути на 
Газ. □ Газувати, Газовий, Газифі¬ 
кація, Газифікувати, ґазбваний, 
ґазґбльдер, Газолін, ґазбйль. 2. 
Газоподібні виділення шлунка. 3. 
Дуже тонка і прозора тканина. 
□ Газовий. 
ГАЗДА, и, ч.. діал. Господар; ха¬ 

зяїн; власник оселі, господарства. 
□ ґаздувати, ґаздування, ґаздиня. 
Газон, у, ч. діл янка землі в са¬ 

ду, парку, при садибі, засіяна тра¬ 
вою. □ ґазбновий, Газбнний, Газоно¬ 
косарка. 
ҐАЙДРОП, а, ч. Канат, який ки¬ 

дають з аеростата для гальмуван¬ 
ня при спусканні. 
ҐАЛ, а, ч.у фіз. Фізична одиниця 

прискорення, названа від прізвища 
італійського вченого Ґ. Ґалілея. 
ГАЛА, невідм. 1. іст. У XVIІ— 

XVI11 ст. урочисте придворне свя¬ 
то у Франції. 2. Перша частина 
складних слів на позначення «буч¬ 
ний», «урочистий»: Гала-концерт, 
ґала-вистава, ґала-шбу і т. ін. 
ҐАЛАҐАН, а, ч. 1. Головатий 

півень з голою шиєю. 2. Поплавець 
на рибальській сіті. 3. іст. у діал. 
Мідна монета різної вартості. 

торгова назва дрібних предметів ту¬ 
алету; назва магазинів продажу цих 
предметів. □ Галантерейний, Галан¬ 
терейник, Галантерейниця. 
Галантерейний, а, е. і. 

Прикм до галантерея. 2. ірон.у фам.у 
перен. Те саме, що галантний. 
Галантерейність, ості, ж., 

фам. Властивість за галантерейний. 
• Галантність. 
ҐАЛАНТЙН, у, ч.у рідше ТА¬ 

ЛАН ТЙР, у, ч. Холодна заливна 
приправа (желе) з м’яса (часто кур¬ 
ки) або риби. 
Галантний, а, е. вишукано 

чемний, люб’язний. □ присл. Галант¬ 
но, Галантність. 
ҐАЛ ЕРА, ГАЛЕРА, и, ж. Ста¬ 

ровинне вітрильно-весельне вій¬ 
ськове судно. □ Галерний, галерник. 
4- Бути (працювати) на Гале¬ 
рах — а) тяжко працювати; б) бути 
на засланні, у рабстві; працювати 
там у важких умовах. 
ГАЛЕРНИК, а, ч. Невільник, що 

веслує на Галері; образно; перен. 
Злочинець, засуджений до роботи на 
Галерах; тяжкий злочинець. 
ГАЛЕРЕЯ, ГАЛЕРЕЯ, ї, ж. 1. 

Критий або відкритий коридор, ідо 
з’єднує два або кілька приміщень; 
Довгий балкон будинку. 2. Верхні 
яруси театру, цирку. • ґальбрка. 3. 
Довгий вузький підземний хід 
у військових та гірничих спорудах. 
4. Спеціальне приміщення для 
художнього музею. У спол. Картйн- 
на Галерея. 5. перен. Довгий ряд, 
низка предметів. Галерея знайомих 
облич. □ Галерейний, Галерейка. 
ҐАЛ ЕТА, и, ж. Тонкий сухий кор¬ 

жик з прісного тіста. □ Галетний. 
Галіфе, невідм.% с. Штани особ¬ 

ливого крою з розширенням на стег¬ 
нах. 
ГАЛЛ, а, ч. 1. іст. Римська назва 

кельтського племені Північної 
Європи у IV-! ст. до н.е. 2. заст. 
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француз. □ Галліцизм, Галльський, 
ґалломан, ґалломанія. 
ГАЛОН, а, ч. Англійська міра 

рідких та сипких тіл (від 3,75 до 
4,5 л). 

Гальванізувати, зую, зуєш, 
недок. 1. техн., мед. Пропускати че¬ 
рез щось електричний струм низь¬ 
кої напруги. / Іран., успол. Гальва¬ 
нізувати труп — марно пробувати 
щось відновити. 2. техн. Покривати 
якийсь предмет металом способом 
електролізу. □ Гальванічний, Галь¬ 
ванізація, Гальванометр. 

ГАЛЬОРКА, и, ж., розм. 1. Те 
саме, що галерея. 2. перен. Глядачі, 
що розмістилися там. 
ҐАМАША, і, ж., заст. Тепла пан¬ 

чоха без підошов, що надягається 
поверх взуття. 
ГАМБІТ, у, ч. Початок шахової 

партії з жертвами, що веде до гос¬ 
трої подальшої боротьби. У спол. 
Ферзевий гамбіт, королівський 
Гамбіт. □ Гамбітний. 
Гангрена, гангрена, и, ж. 

Змертвіння певного органу (чи його 
частини), зумовлене порушенням 
кровообігу внаслідок ран, опіків, 
відмороження. Д Газова Гангре¬ 
на — різновид інфекційної Гангре¬ 
ни. □ Гангренозний. 

ГАНГСТЕР, а, ч. Учасник бан¬ 
дитської зграї; бандит, злочинець. 
/ Представник сфери організованої 
злочинності. □ Гангстерський, Ганг¬ 
стеризм. 
ГАНДЖ, у, V. Вада, дефект. 

□ ґанджуватий. 
ҐАНОК, нку, ч. Прибудова з пло¬ 

щадкою і східцями (іноді з покрів¬ 
лею) при вході до будинку. □ ґан¬ 
ковий, ганочок. 

ГАНОЧОК, чка, ч. 1. Зменш, до 
ганок. 2. ірон., перен. Пузце в огряд¬ 
ної людини. У спол. З ґаночком. 

ГАП, у, спец, біржове. Різке зни¬ 
ження або підвищення ціни на 
біржі в межах біржового дня. 

ГАРАЖ, ГАРАЖ, а, ч. При¬ 
міщення для стоянки і технічного об¬ 
слуговування машин. □ Гаражний. 

ГАРАНТ, а, ч. Поручитель; дер¬ 
жава, організація, особа, яка дає 
Гарантію щодо чого-небудь; ірон.у 
з протилежним знач. Про ненадій¬ 
ну, безвідповідальну людину. Ма¬ 
фіозний президент — Гарант Кон¬ 
ституції. 
ГАРАНТІЯ, ї, ж. Порука в чо¬ 

мусь, забезпечення чого-небудь; 
тверда обіцянка щось виконати; 
у спол. Дати Гарантію. / Умови за¬ 
безпечення успіху чого-небудь. 
Гарантія миру. □ Гарантувати, 
Гарантований, Гарантування, Гаран¬ 
тійний. 

ҐАРДЕМАРЙН, а, ч. Вихованець 
старшого класу морського корпусу 
(училища, академії). 

гарденія, ГАРДЕНІЯ, ї, ж. 
Чагарникова вічнозелена рослина 
з гарними пахучими квітами. 

Гардероб, а, ч. і. шафа для 
одягу. 2. Приміщення в громад¬ 
ському будинку, де зберігається 
верхній одяг. • роздягальня. □ Гар¬ 
деробний, Гардеробник, Гардеробни¬ 
ця. 3. перен. Увесь одяг однієї лю¬ 
дини. Стеж за своїм гардеробом. 
ГАРДЙНА, и, ж., ГАРДИНА. За 

віса на все вікно. □ ґардйновий, Гар¬ 
динний. 

ГАРНІЗОН, ГАРНІЗОН, у, V. 
Військові частини, постійно розмі¬ 
щені в якомусь населеному пункті 
або укріпленому районі. □ Гарнізон¬ 
ний. 
ГАРНІР, у, ч. Приправа до м’яс¬ 

них або рибних блюд. □ ґарнірний, 
Гарнірувати. 

ГАРНІТУР, а, ч. Комплект, набір 
предметів певного призначення. 
Меблевий Гарнітур. □ Гарнітурний, 
ґарнітуровий. 

ГАРНІТУРА, и, ж, спец. Повний 
комплект друкарських шрифтів уз¬ 
годженого малюнка. 
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ГАРСОН, а, у.; у зверт. ґарсбне. 
У Франції — а)офіціант рестора¬ 
ну чи кафе; б) розсильний при го¬ 
телі. / ірон. Хлопчик на побігень¬ 
ках. 
ҐАСКОНАДА, и, ж, ірон. Хваль¬ 

ковитість. / Галасливий, але 
некорисний захід (від назви фран¬ 
цузької провінції Гасконь, меш¬ 
канців якої вважали хвальками, га- 
ласунами, задериками). 
ҐАСТАРБАИТЕР, а, у. Особа, 

яка працює за наймом в іншій 
країні. 
ҐАТУНОК, нку, ч. І. Сорт, роз¬ 

ряд виробу за якістю. 2. Різновид 
чого-небудь. Підлота всіх ґатунків. 
□ ґатункбвий. 
ГАШЕТКА, и, ж. Гачок для спус¬ 

ку зведеного курка вогнепальної 
зброї. 
ГВАЛТ, у. 1. Сильний крик, га¬ 

лас. 2. виг. Волання про допомогу: 
Рятуйте! На ґвалт бйти (дзвонй- 
ти) — бити тривогу; На ґвалт кри- 
чйти — криком сповіщати про не¬ 
безпеку. □ ґвалтбвний, присл. 
ґвалтбвно. 
ГВАЛТУВАТИ, тую, туєш, недок. 

1. Силою змушувати до статевого 
акту. □ ґвалтівнйк, ґвалтування, 
ґвалтбваний, присл. ґвалтом. 2. 
Сильно кричати, галасувати. 3. 
Сильно гавкати (про собак). 4. Не¬ 
покоїти, турбувати, виводити 
з рівноваги когось. 5. Бити на спо¬ 
лох. 
ГВАРДІЯ, ГВАРДІЯ, ї, ж. 1. 

Добірні військові частини спеціаль¬ 
ного призначення. 2. перен. Віддані 
своїй справі люди певної професії. 
Успол. Старй гвардія. □ гвардієць, 
Гвардійський. 
ГВЕР, а, у., діал., з ах. Рушниця. 
ГВИНТ, ГВИНТ, а, ч. 1. Стри- 

жень із спіральною різьбою на бо¬ 
ковій поверхні. 2. Рушійна частина 
літака, пароплава. 3. у знач, присл. 
Гвинтом. Рухаючись по спіралі. 

□ ґвйнтик, ґвинтйти, Гвинтівка, 
ґвинтовйй. 
ҐЕВАЛ, ГЕВАЛ, а, ч. Велика, 

неповоротка, незграбна людина. 
/ Хамовита, самозакохана людина. 
• хам, незграба. □ ґевалка. 
ҐЕДЗЬ, я, у., ГЕДЗ, а. Велика 

кровососна муха. • сліпйк, бвід. 
4- Ґедзь напав (укусйв) — про по¬ 
ганий настрій людини. □ ґедзик, 
ґедзати,ґедзкатися. 
ГЕДЗКАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док. 1. Збуджено нервово бігати, по¬ 
водитися. 2. Вередувати, капризу¬ 
вати. 
Гей, я, у., ім.у жарг. Представ¬ 

ник групи прихильників нетради¬ 
ційних статевих стосунків гомо¬ 
генного характеру. • голубйй 
у знач. ім. 
ГЕЙЗЕР, а, у. 1. Гаряче джерело 

вулканічного походження, яке періо¬ 
дично фонтанує. 2. перен. Фонтан 
чого-небудь; образно. Про людину 
з гарячим імпульсивним характе¬ 
ром. □ Гейзерний. 
ГЕЙМ, а, у., спорт. Частина 

спортивного змагання (напр., у те¬ 
нісі), оцінювана певною кількістю 
очок. 
ГЕЙША, і, ж.; у зверт. ґейшо, 

ґейше. Виконавиця пісень і танців 
у японських чайних будиночках. 
Наймана на роль господині жінка 
для проведення вечірок, банкетів. 
/ ірон. Жінка легкої поведінки. 
ҐЕЛҐАТИ, аю, аєш, недок. 1. Про 

крики гусей. 2. перен. Про незрозу¬ 
мілу невиразну мову. • ґеґати, 
ґеґекати, ґелґотіти. □ ґелґання, 
ґеґекання, ґелґотання, ґерґотати. 
Гелертер, а, ч., рідше ҐЕЛЕР- 

ТОР, а. Вчена догматична людина 
з формально засвоєними, відірва¬ 
ними від життя знаннями. • схо¬ 
ласт. □ гелертерський. 
ГЕМА, и, ж. Дорогоцінний камінь 

з вирізьбленим зображенням. 
• амулет. 
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ГЕН, ГЕН, а, у. Елементарна нення, відтворення. □ генерування, 
одиниця спадковості організму. 
□ генний, Генетика, ґенетйчний. 
Тендер, у, ч. у психології — 

соціально-біологічна характеристи¬ 
ка для визначення понять «чоловік», 
«жінка». □ Тендерний. 
ГЕНЕРАЛ, ГЕНЕРАЛ, а, ч. 

Військове звання, чин вищого ко¬ 
мандного складу армії. / Особа, що 
має це звання. / образно. Ватажок. 
Чорновола кадебісти називали зе- 
ківським генералом. Д Генерал- 
майор, ґенер£л-лейтенант, Генерал- 
полковник, Генерал армії — ступені 
Градації Генеральського звання. 
□ Генеральський, генералісимус, 
Генералів, Генералітет, Генерал-гу¬ 
бернатор іст. ірон. Весільний Ге¬ 
нерал. 
Генералізація, ї, ж. 1. Уза¬ 

гальнення, логічний перехід від ок¬ 
ремого до загального; підпорядку¬ 
вання окремих явищ загальному 
принципу. 2. фізіол. Поширення 
збудження по центральній нервовій 
системі людини і тварин. 3. мед. 
Розширення меж хворобливого про¬ 
цесу. /перен. Поширення якого-не- 
будь явища у суспільстві. 
ҐЕНЕРАТЙВНИЙ, а, е. Поро¬ 

джуючий./ Успол. мед. Ґенератйвні 
клітйни — статеві клітини. 
Генератор, а, ч. і. пристрій, 

апарат чи машина, які виробляють 
певний продукт (електроенергію, 
Газ) або перетворюють один вид 
енергії в інший. □ газогенератор, 
електрогенератор. 2. перен. Особа, 
здатна висувати ідеї; творча люди¬ 
на. / У спол. ґенерйтор ідбй. 
ГЕНЕРАЦІЯ, ї, ж. і. Сукупність 

людей одного роду; рослин і тва¬ 
рин — одного виду і роду; міне¬ 
ралів спільного походження. • по¬ 
коління. 2. перен. Сукупність людей 
одного віку, пов’язаних спільними 
інтересами, діяльністю. Нова Гене¬ 
рація підприємців. 3. наук. Виник- 

ґенерувати. 
ГЕНЕТИКА, и, ж. Наука про 

спадковість і мінливість організмів. 
□ ґенетйчний, Генетик, присл. ґене- 
тйчно. 
ГЕНІТАЛІЇ, їв, ми. Статеві орга¬ 

ни людини, тварини. □ Генітальний. 
ҐЕНІТЙВ, а, у., лінгв. Назва 

(інтернаціональна) родового від¬ 
мінка у відмінковій парадигмі імен¬ 
них частин мови. 
ГЕНОМ, у, ч. Сукупність Генів 

в одинарному наборі хромосом тва¬ 
ринної або рослинної клітини. 
ҐЕНОТЙП, у, ч. Сукупність усіх 

спадкових структур організму. 
□ генотйпний. 
ГЕНОФОНД, у, ч. Сукупність 

усіх Генів однієї популяції, групи по¬ 
пуляцій або видів. □ ґенофбндовий. 
ҐЕНОЦЙД, ГЕНОЦИД, у, ч. 

Винищення окремих груп населення 
за расовими, національними, 
релігійними мотивами — один 
з найтяжчих злочинів проти люд¬ 
ства. Голодомор в Україні 1933р. — 
одна з спроб Геноциду українців, 
зокрема українського селянства. 
ГЕПАРД, а, ч. Рід хижаків роди¬ 

ни котячих, поширений в Африці та 
Південно-Західній Азії. 
ҐЕРДАН , а, у., діал. Ажурний ви¬ 

шитий комірець з бісеру — прикра¬ 
са для шиї у жінок і для капелю¬ 
хів — у чоловіків. 
Гестапо, невідм., с., іст. Дер¬ 

жавна таємна поліція у фашист¬ 
ській Німеччині 1933-1945 рр.; 
перен. Організація жандармського 
типу, що жорстоко стежить за су¬ 
спільним станом у державі й жор¬ 
стоко карає інакомислячих. □ Гес¬ 
тапівський, ґестаповець. 
ГЕТРИ, Гетр, гетрів, ми. Теплий 

одяг для ніг поверх взуття від ступні 
до кісточки або аж до колін. 
ГЕТТО, невідм., с. У середньо¬ 

вічній Європі й сучасних країнах 
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фашистського типу — райони або 
квартали міста, відведені для при¬ 
мусового поселення певних груп 
людей за расовими, національними 
або релігійними ознаками. / образ¬ 
но, несхв. Про місця компактного 
поселення осіб певної національ¬ 
ності, раси, які відзначаються низь¬ 
ким рівнем комфортності. 
ҐЕШЕФТ, у, ч., ірон., зах. Зиск, 

прибуток. / Торговельна операція, 
яка дає цей зиск. 
ґзйтися, ґжуся, ґзйшся, недок. 

Дрочитися (про тварин). Образно 
(про людей) Дуріти. 
ҐЙҐНУТИ, ну, неш, док., розм., 

вульг. Здохнути (про тварин, лю¬ 
дей). / перен., вульг. Невдало 
скінчитися, завершитися (про спра¬ 
ву, задуми). 
ҐИЛА, й, ж, і ГИЛА, діал. 1. Гри¬ 

жа. 2. Гилка — давня народна гра 
в м’яч. □ ґйлити. 
ҐИЛУН, а, ч. Самець (тварини 

або людина) з патологічною будо¬ 
вою статевого органа (з одним яд¬ 
ром). 
ҐЙРЛ ЙҐА, и, ж. Ціпок у пастухів 

або старих людей, загнутий на кінці. 
ҐІД, а, ч. Супровідник екскур¬ 

сантів, туристів при огляді історич¬ 
них місць, пам’яток. / перен., образ¬ 
но. Супровідник взагалі. □ Гідів, 
ґідова, ґідове. 
ГІЛЬДІЯ, ї, ж. 1. /ст. У Західній 

Європі — об’єднання купців та ре¬ 
місників для захисту своїх інтересів, 
привілеїв. 2. Ранг, розряд купецт¬ 
ва за ступенем майнової забезпе¬ 
ченості. Купець першої гільдії. 
□ ґільдіиний. 
ҐІЛЬЙОТЙНА, и, ж. Пристрій 

для виконання смертних вироків че¬ 
рез відрубування голови у Франції 
(кінець XVIII — кінець XIX ст.). 
□ ґільйотйнний. 
Гінея, і, ж., іст. Англійська зо¬ 

лота монета, що дорівнювала 21 ши¬ 
лінгу (в обігу до 1817 р.). 

ҐІПіОР, у, ч Сорт мережива 
з опуклим узором. □ Гіпюровий, 
ґіпібрний. 
Гірлянда, и, ж. і. прикраса 

з квіточок, сплетених у довгу низ¬ 
ку. 2. перен. Розташовані в ряд 
предмети, що нагадують таку низ¬ 
ку. Гірлянди ліхтарів на святкових 
вулицях міста. 
ґітана , и, ж. 1. Іспанська ци¬ 

ганка. 2. Назва народного жіночого 
танцю в іспанських циганів. 
ҐГЧКА, и, ж. ҐІҐ, а, ч., спорт. 
Швидкохідна шлюпка з низькими 
бортами. 
ГЛАДІАТОР, а, ч. 1. У стародав¬ 

ньому Римі — боєць з рабів або 
військовополонених на арені цирку 
у смертельному двобої з собі по¬ 
дібними або зі звірами. 2. перен., 
образно. Про фізично розвинену 
людину з запальним характером, 
здатну всіляко відстоювати свою 
життєву позицію, погляди. □ гла¬ 
діаторський. 

Гладіолус, а, ч. декоративна 
квітка; косарик. 
Гланди, Гланд, мн., анат. 

Піднебінні мигдалини. 
ҐЛЕЙ, ю, ч. 1. Загуслий сік, що 

виступає на стовбурах деяких 
фруктових дерев (вишня тощо). 2. 
Клей. 3. Те саме, що глей. □ Глею¬ 
ватий. 
ҐЛГСЕР, а, ч. Плоскодонне швид¬ 

кохідне судно (катер), яке завдяки 
швидкому ходу лише ковзає поверх¬ 
нею води (сучасна трансформація 
у «комету» — катер на повітряній 
подушці). 
ГЛІСАНДО, невідм., с., муз. 

Прийом виконання частини музич¬ 
ного твору способом ковзання паль¬ 
ця (пальців) по струні або клаві¬ 
шах. 
ҐЛЯҐ, а, ч. Шматочок шлунка те¬ 

ляти, який кидають у свіже молоко 
для скисання. □ ґляґанка, ґляґа- 
нець, ґляґати 
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ГЛЯНЕЦЬ, нцю, ГЛЯНС, 
ГЛЯНЦ, у, ч. 1. Блиск вилощеної, 
відполірованої, вкритої лаком по¬ 
верхні. 2. Про блискучий зовнішній 
вигляд кого-, чого-небудь. / У спол. 
навести ґлйнець; Про витончені 
вишукані манери людини (часто 
ірон.). □ Глянсовий, Глянсувати, 
Глянцевий, ґлянцювати, ґлянс(ц)у- 
ватий. 
ГЛЯСЕ, невідм. Охолоджена чор¬ 

на кава з морозивом як десертне 
блюдо. / У спол. к&ва Глясе. 
ҐЛЯЦІОЛОГІЯ.Ї, ж. Наука про 

льодовики, сніговий покрив і підзем¬ 
ні льоди. □ Гляціолог. 
ГНЕЙС, у, у. Гірська порода, що 

складається з польового шпату, 
кварцу, слюд тощо; використовуєть¬ 
ся для облицьовування. □ Гнейсо¬ 
вий. 
ҐНІТ, ґнота, ч. Стрічка або шнур, 

використовуваний для горіння у ста- 
рих освітлювальних приборах 
(напр., Гасова лампа) або для зма¬ 
щування чогось. / Горючий шнур 
для вибухових робіт при передачі 
вогню на відстань. □ ґнотик, ґнбто- 
вий. 
ГНОМ, а, ч. У давньому і сучас¬ 

ному фольклорі германських (особ¬ 
ливо скандинавських) народів — 
дух у вигляді бородатого карлика, 
що живе у надрах землі, їх охоро¬ 
няє. / перен. Про людину низького 
зросту. □ ґнбмів, ґнбмик. 
ҐНОТТЯ, я, с. Лахміття, драття, 

лахи. 
ГНУ, невідм., ж. Ссавець з роду 

антилоп. 
ҐО, невідм., с. Назва японського 

різновиду шашкової гри. 
ГОБЕЛЕН, а, ч. Килим з худож¬ 

ньо витканою картиною, зображен¬ 
ням. □ гобеленник, Гобеленовий, 
Гобеленний. 

ГОГОЛЬ (ГОГЕЛЬ)-МОҐОЛЬ 
(МОТЕЛЬ) , Я, У. Сирий жовток 
яйця, стертий з цукром як ласощі. 

ҐОИ, Гоя, ч. У євреїв (жидів) — 
назва людини іншої нації, іншої віри 
(часто несхв., з принизливим відтін¬ 
ком значення). 
ГОЛ, а, ч. М’яч (шайба), забитий 

у чужі ворота при грі у футбол, 
гандбол, мотобол, хокей, регбі, 
ватерполо. □ ґолеадбр, Голкіпер, 
ґольовйй. 
ҐОЛКГПЕР, а, ч. Воротар спор¬ 

тивної команди. • воротар, кїпер. 
□ ґолкїперський. 

ГОЛЬФ, а, ч. Гра, поширена 
у США, Канаді, Великій Британії, 
мета якої прогнати м’ячик (кульку) 
ключками по спеціальних доріжках, 
заганяючи його в лунки. □ ґбльфо- 
вий. 
ҐОНҐ, а, ч. Ударний музичний 

інструмент. / Прилад для подаван¬ 
ня різних сигналів. / Звуки, що ви¬ 
дає цей інструмент. □ ґбнґовий. 

ГОНДОЛА, и, ж. 1. Плоскодон¬ 
ний венеціанський одновесельний 
човен з каютою. 2. Саморозванта¬ 
жувальний залізничний вагон з по¬ 
воротними люками на дні. 3. Кабі¬ 
на, підвішена до аеростата. □ Гон¬ 
дольєр. 

ГОНДОЛЬбР, а, ч. Весляр на 
Гондолі. 
ҐОНТ, у, у., рідше ГОНТА, и, ж. 

Покрівельний матеріал у вигляді 
тонких струганих дощечок. □ ґонто¬ 
вий, ґонтар, ґонтина. 
ҐОРҐОЛЯ, і, ж., зах. Сук, сучок. 

□ ґорґолйстий. 
ҐОРҐОШІ, ґош, л/я., діал. Плечі, 

розм. за корки. Нести на ґорґошах. 
ГОРЖЕТКА, и, ж. Предмет жіно¬ 

чого одягу — хутро, що огортає шию. 
□ ґоржеточка. 
ҐОРЙЛА, и, ж. Рід людиноподіб¬ 

них мавп, поширений в Екваторі¬ 
альній Африці. □ ґорйлячий. 
ГОТИ, і в, л/я., (одн. Гот, ґотка). 

Назва племені східних германців 
часів V — VI ст. н.е. □ ґбтський, ґо- 
тйчний, ґбтика. 
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ГОТИКА, и, ж. Художній стиль 
європейського пізнього середньові¬ 
ччя, характерний гострокінцевістю 
будівель, їх численним оздобленням. 
□ ґотйчний. 
ГОТТЕНТОТИ, ів, мн. Народ¬ 

ність негроїдної раси, що живе 
у Південно-Західній Африці. □ ґот- 
тентбт, ґоттентбтка, ґоттентбтсь- 
кий. 
ГОФРЕ, невідм., с. Ряди пара¬ 

лельних хвилястих складок на чо¬ 
мусь (частіше на тканині). Одяг 
з Гофрованої тканини. □ ґофрбва- 
ний, Гофрувати, Гофрувальний. 
ҐРАВІИ, ю, ч. Пухка порода, 

складена з уламків гірських порід; 
використовується у будівництві. 
□ Гравійний. 
ГРАВІТАЦІЯ, ї, ж. Всесвітнє тя¬ 

жіння. □ Гравітаційний. 
ГРАВЮРА, и, ж. 1. Вид Графіки, 

де зображення є друкованим від¬ 
биттям з малюнка, вирізьбленого 
або витравленого хімічними речо¬ 
винами на спеціальній платівці. 2. 
Малюнок, зроблений таким спосо¬ 
бом. □ Гравер, Гравіювати, рідше 
Гравірувати, гравірувальник, Грав¬ 
ерний, Граверство, Гравійований, 
Гравюрний. 
ГРАДАЦІЯ, ГРАДАЦІЯ, і, ж. 

1. Поступовість переходу від одного 
стану (фази) до іншого. 2. літ. 
Термін на позначення нанизування 
виразів з подальшим підсилюван¬ 
ням виразу думки, експресії. □ ґра- 
даційний. 
ГРАДУС і ГРАДУС, а, ч. 1. 

Одиниця виміру плоского кута — 
дорівнює 1/90 частині прямого кута. 
2. Одиниця виміру температури лю¬ 
дини (тварини) або навколишнього 
середовища. 3. Умовна одиниця ви¬ 
міру алкоголю у спиртових напоях; 
У спол. Під Градусом — напідпит¬ 
ку. 4. перен. Ступінь або міра чо¬ 
гось. Настрій піднявся на кілька 
ґрадусів. □ градусний, Градусник, 

градуювати, ґрадуйбваний, Градую¬ 
вання. 
ГРАН, а, ч. Найменша одиниця 

аптекарської ваги (0,062 г). Ф Ні на 
Гран (більше, менше) — лише так; 
ні більше, ні менше. 
ГРАНАТ1, а, ч. і ГРАНАТ. 1 

Плодове дерево (кущ), що росте 
в місцях з теплим кліматом. 2. Яск¬ 
раво-червоні квіти цього дерева. 3. 
Круглуватий плід цієї рослини, за¬ 
повнений зсередини соковитим зер¬ 
нистим насінням. □ Гранатовий. 
ГРАНАТ2, а, ч. Самоцвіт, на- 

півдорогоцінний камінь яскраво- 
червоного або буруватого кольору. 
□ Гранатовий. 
ГРАНАТА і ГРАНАТА, и, ж. 1. 

Розривний артилерійський або руч¬ 
ний снаряд, наповнений вибуховою 
речовиною. □ гранатний, Грана¬ 
томет, Гранатометник, Гранатоме¬ 
тання. 2. спорт. Снаряд для метання 
в легкій атлетиці. □ Гранатоме¬ 
тання. 
ГРАНД, а, ч. Вельможа; спадко¬ 

вий титул вищого дворянства в Іс¬ 
панії (до 1931 р.). / Особа, що має 
цей титул. 
ГРАНДІОЗНИЙ, а, е. Надзви¬ 

чайно великий; могутній, величний. 
□ ґрандібзність, присл. Грандіозно. 
ҐРАНГТ, і ГРАНГТ, у, ч. Кри 

сталічна магматична гірська поро¬ 
да зернистої будови. / образно, 
у порівнянні. На позначення чогось 
або когось міцного, стійкого, витри¬ 
валого. □ Гранітний, Гранітовий. 
Гранітоль, ю, ч. вид церати, 

клейонки, використовуваний як за¬ 
місник шкіри; штучна шкіра. □ ґра- 
нітблевий. 
ГРАНКИ, нок, мн. Стовпці дру¬ 

карського набору з певною кіль¬ 
кістю знаків у рядку. / Відбиток та¬ 
кого стовпця для коректури. 
ГРАН-ПРІ, невідм., с. Найвища 

нагорода на деяких конкурсах і фе¬ 
стивалях. 
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ГРАНТ, а, ч. Одноразова грошо¬ 
ва допомога особі або колективу для 
розв’язання якоїсь важливої науко¬ 
вої проблеми або виконання важ¬ 
ливої технічної операції. 
ГРАНУЛА, и, ж. 1. Дрібні зер¬ 

нисті щільні грудочки будь-якої 
речовини. 2. анат. Зернисті вклю¬ 
чення в цитоплазмі клітин. 3. астр. 
Видимі у телескоп утворення 
зернистої форми на поверхні Сон¬ 
ця. □ Гранулювання, Гранулювати, 
Гранульований,Гранулятор,Грану¬ 
ляційний, Грануляція. 
ГРАНУЛЯЦІЯ , ї, ж. 1. спец. На¬ 

дання речовині форми Гранул; Гра¬ 
нулювання. 2. мед. Новостворена 
сполучна тканина зернистої по¬ 
верхні, що виникає при заживленні 
ран. 
ҐРАСУВАТИ, ую, уєш, не док. 

Вимовляти звук «р» на французь¬ 
кий манер, збільшуючи тремтячість 
і горлову інтонацію звука. □ Гра¬ 
сирування. 
ҐРАТИ, ґрат і ґратів, мн. Пере¬ 

плетення металевих прутів для за¬ 
горожі. / Тюремні ґрати. Садйти 
(кйнути, зачинйти) за ґрйти — 
ув’язнювати; СидГти за ґратами — 
бути ув’язненим. □ ґратка, ґраткй 
мн., ґратчастий, ґратниця. 
ҐРАТУЛ ЮВАТИ, люю, люєш, не- 

док., зах. Вітати; дякувати; вислов¬ 
лювати пошану, дружні почуття. 
□ ґратульбваний, ґратуляція. 
ГРАФ, а, ч. 1. іст. У ранньосеред¬ 

ньовічній Західній Європі — вищий 
королівський урядовець. / Великий 
феодал. 2. Спадковий титул вищого 
дворянства в монархіях. / Особа, що 
має цей титул. □ Графський, Граф¬ 
ство, ґрафйня, ґрафївна. 
ГРАФІТІ, невідм., с. Старовинні 

написи і малюнки видряпані на 
стінах споруд, посуду; сучасне, ірон. 
Про написи (часто дурні або непри¬ 
стойні) на парканах і стінах бу¬ 
динків. 

ҐРАЦГЙНИЙ, а, е. 1. Прикм. до 
Грація 1-3. 2. спец., у спол. Граційні 
дні — пільгові дні, призначені для 
виконання грошового зобов’язання 
після визначеного строку. 
Грація, ї, ж. 1. іст. У давньо¬ 

римській міфології одна з трьох 
богинь юності, краси й радості (Аг- 
лая, Євфросинія, Талія). 2. Ви¬ 
тонченість, краса в позах, рухах. 3. 
перен. Красуня. 4. спец. Частина 
жіночого туалету — різновид кор¬ 
сету. □ Граційний, Граційність, 
присл. Граційно; ґрацібзний, ґра- 
цібзність, присл. ґрацібзно. 
ГРЕЙДЕР, а, ч. 1. Землерийна 

машина для вирівнювання ґрунто¬ 
вих доріг і т. ін. 2. розм. Грейдерна 
дорога. ^ Грейдерний. 
ГРЕЙПФРУТ, а, ч. 1. Південне 

вічнозелене дерево роду цитрусових 
з великими гірко-кислуватими пло¬ 
дами. 2. Плід цього дерева. □ ґрейп- 
фрутовий. 
ГРЕЙФЕР, а, ч. Пристрій ванта¬ 

жопідйомних машин для захоплю¬ 
вання й вантаження сипких мате¬ 
ріалів. □ Грейферний. 
ГРЕНАДЕР, а, ч. Солдат або офі¬ 

цер добірних (за зростом і стату¬ 
рою) піхотних і кавалерійських ча¬ 
стин, первісно призначений для 
гранатометання. / перен. Про лю¬ 
дину відповідного росту і статури. 
□ Гренадерський. 
ҐРЕЧНИЙ, а, е. Шанобливо 

ввічливий у поводженні з людьми; 
ввічливий. / перен., ірон. Надто 
ввічливий, запопадливий. □ ґреч¬ 
ність, присл. ґречно. 
ГРИЗЕТКА, и, ж. Молода жінка 

легковажної поведінки. / Амплуа 
в драмах і комедіях коханки, служ¬ 
ниці та ін. 
ҐРЙЗЛІ, невідм., ч. Бурий з чор¬ 

ним ведмідь, поширений на Півночі 
Америки. 
ГРИЛЬ, невідм., ч. 1. Шафа для 

смаження птиці, великих шматків 
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м’яса на решітці. 2. Спосіб приго¬ 
тування птиці або м’яса. / Страва, 
приготовлена таким способом. Кур- 
чата-ґриль. 
ГРИЛЬЯЖ, у, ч. Сорт хрумких 

цукерок з горіховим або мигдале¬ 
вим начинням. □ ґрильяжний. 
ГРИМ, у, ч. 1. Спеціальні фарби 

та наклейки тощо, використовувані 
для надання обличчю актора відпо¬ 
відного вигляду. / Аналогічні засоби 
для жіночого макіяжу. 2. Офор¬ 
млення обличчя актора відповідни¬ 
ми засобами (ґрим 1) для гри на 
сцені; Гримування. / Проведення 
макіяжу; Гримування. □ Гримуван¬ 
ня, Гримувати, Гример, Гримерна, 
Гримувальна у знач, ім., Гриму¬ 
вальня. 
ГРИМАСА, и, ж. Навмисне або 

мимовільне перекошення, скривлен¬ 
ня, спотворення обличчя рухами ли¬ 
цевих м’язів; кривляння. / перен. 
Невдоволений вираз обличчя. 
□ Гримаска, гримасувати. 
ҐРИНДЖОЛИ, ів, джол. 1. Ма¬ 

ленькі (дитячі) санчата. 2. Великі 
прості сани, запряжені кіньми 
□ ґринджолята. 
ҐРИН(-)КАРД, а, ч. Свідоцтво, 

згідно з яким одержують за певних 
умов право на проживання та ро¬ 
боту у США та деяких європейсь¬ 
ких країнах. • зелена картка. 
ҐРИН(-)ПІС, у, ч. Напівофіцій¬ 

на назва організацій (у деяких краї¬ 
нах) і партій, метою якої є бороть¬ 
ба за екологію життя. • зелений 
світ. 
ҐРИП і ГРИП, у, ч. Гостроінфек- 

ційне захворювання застудного ха¬ 
рактеру вірусного типу, що пере¬ 
дається крапельно-повітряним 
шляхом. □ грипувати, ґрипбзний. 
ҐРИС, у, у., розм., діал. Висівки. 

/ Мелений крупно овес із сіллю для 
годування худоби. 
ГРИФ1, а, ч. 1. Рукі в’я шаблі та 

іншої холодної зброї. 2. муз. У струн¬ 

них смичкових інструментів — на¬ 
клеєна на шийку пластинка, до якої 
притискуються струни. 3. спорт. 
Сталевий стрижень штанги. 
ҐРИФ2, у, ч. Печатка або штем¬ 

пель з відбитком підпису або фраг¬ 
ментом тексту. 
ҐРЙФЕЛ Ь, я, ч. 1. Іст. Паличка 

з глинистого сланцю для писання на 
аспідній дошці. 2. Середня (пишу¬ 
ча) частина олівця, зроблена у ви¬ 
гляді палички. □ Грифельний, ґри- 
фельбк. 
ҐРОҐ, у, ч. Напій, виготовлений 

з рому або коньяку на окропі з цук- 
ром. 
ГРОНО, ГРОНО, а, с. Китиця. 

□ Гроновий,Гроноподібний. 
ҐРОС1, у, ч. діал. Отара кітних 

овець. 
ҐРОС2, а, У., заст. Дванадцять дю¬ 

жин — міра лічби Галантерейних 
і деяких канцелярських товарів. 
ҐРОСМАЙСТЕР, тера і ГРОС¬ 

МЕЙСТЕР. 1. іст. У католицькій се¬ 
редньовічній церкві — великий 
магістр, глава духовно-лицарсько¬ 
го ордена. 2. спорт. Найвище шахо- 
во-шашкове спортивне звання. 
/ Особа, що має це звання. / перен. 
Про тренера, спортсмена, який ре¬ 
гулярно досягає рекордних показ¬ 
ників на змаганнях. Гросмейстер 
футболу. □ гросмейстерський, Грос¬ 
мейстерський. 
ГРОТ1, а, у. і ГРОТ. Печероподіб- 

на заглибина чи порожнина в земній 
корі природного (рідше — штучно¬ 
го) характеру. 
ГРОТ2, а, у. Нижні й великий па¬ 

рус на другій від носа щоглі 
вітрильника. □ ґрбтовий, грот- 
щогла. 
Гротеск, у, у. і. художній ор¬ 

намент у вигляді переплетених зоб¬ 
ражень тварин, рослин тощо, на 
зразок найдавніших знайдених 
у «гротах» — руїнах давньорим¬ 
ських споруд. 2. Зображення людей 
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чи предметів у фантастично пере¬ 
більшений, спотворено комічний 
спосіб в образотворчому мистецтві, 
театрі. / Літературний жанр, ба¬ 
зований на химерному поєднанні 
реального з фантастичним, правдо¬ 
подібного з карикатурним. 3. Різно¬ 
вид друкарського шрифту. □ Грот¬ 
есковий, гротескний, ґротескбвість, 
Гротескність, присл. Гротесково, ґро- 
тескування. 
ҐРУМ, а, ч. 1. Хлопчик-лакей. 2 

Служник, що супроводить пана або 
когось верхи. 
ГРУНТ, у, у., рідше ГРУНТ. 1. 

Верхній шар земної кори, придат¬ 
ний для обробітку й життя в ньому 
рослин. 2. Морське (річкове) дно. 
Підводний човен лежав на ґрунті. 
/ Нижній шар чого-небудь. □ ґрун¬ 
товий. З іст. Земельний наділ; са¬ 
диба. / у мн. ґрунтй — достатки, 
багатство. 4. перен. Основа чого- 
небудь; вихідний матеріал або пе¬ 
редумова для виникнення, створен¬ 
ня чого-небудь. Добрий ґрунт для 
майбутніх успіхів у спор ті. □ ґр у н - 
тознавство, ґрунтоутворення, присл. 
грунтовно; ґрунтуватися. 
ГРУНТОВНИЙ, а, е. 1. Який ха- 

рактеризується повнотою, глиби¬ 
ною, вичерпністю. 2. Який стосу¬ 
ється основних, вирішальних, 
кардинальних питань, ситуацій, оці¬ 
нок Грунтовне поліпшення роботи. 
ҐРУНТУВАТИ. 1. Підтверджува¬ 

ти щось переконливими доказами. 
2. спец. Створювати нижній шар по¬ 
лотна, укриваючи його специфічною 
речовиною, фарбою./ перен. Нано¬ 
сити нижній шар розчину перед 
біленням кімнати або фарбуванням 
якоїсь речі. □ ґрунтований, ґрунту¬ 
вання, рідше ґрунтбвка 
ГРУНЬ, і, ж., діал. Вершина, хре¬ 

бет гори. 
ГРЮНДЕРСТВО, а, с. Масове, 

прискорене створення підприємств, 
акціонерних товариств, банків у пе¬ 

ріоди пожвавлення економіки, ви¬ 
робництва. □ грюндерський. 
ҐУАНО, невідм., с. Сухий послід 

від морських птахів, використову¬ 
ваний як добриво. 
ГУАШ, і, ж. і у, ч. 1. Різновид во¬ 

дяної фарби (акварелі) в суміші 
з клеєм та білилом. 2. Малюнок, ви¬ 
конаний такою фарбою. □ ґуашо- 
вий. 
ГУВЕРНЕР, а, у., заст. Вихова¬ 

тель і домашній вчитель дітей у дво- 
рянських сім’ях, переважно 
іноземець. □ гувернантка, ґувер- 
нантський, ґувернантчин, Гувер¬ 
нерів, ґувернерський. 
ҐУДЗ( Ь), а (я), ч. 1. Різновид за¬ 

стібки на одягу різної (частіше — 
круглої) форми; ґудзик. 2. Гуля; пух¬ 
лина на тілі від запалення, удару. 
3. Вузол на шнурку, нитці. / У спол. 
Ґудз (гуз) зав’язати — завдати 
комусь клопоту, неприємності; ство¬ 
рити труднощі, проблему. □ ґудзу- 
ватий, ґудзичок, ґудзиковий. 
ҐУДЗУВАТИЙ, а, е. Нерівний, 

вкритий вузлами, ґулями. 
ГУДРОН, у, ч. Чорна густа смо¬ 

листа речовина як результат 
перегонки нафти. □ ґудрбновий, 
Гудронування, Гудронувати, ґудро- 
нбваний. 
ГУЛ ІВ ЄР, а, у., перен. (від імені 

персонажа твору Дж. Свіфта). Про 
дуже високу людину. / Про що-не- 
будь, визначне своєю висотою. 
ҐУЛЯШ, у, ч. рідше ГУЛЯШ. їжа 

зі шматочків м’яса, тушкованих 
з приправою. 
ГУЛЬДЕН, а, ч. 1. Грошова оди¬ 

ниця Нідерландів (дорівнює 100 
центам) 2. іст. Золота або срібна 
(пізніше) монета країн Центральної 
Європи в XV—XIX ст. 
ҐУЛЬФИК, а, ч. Нижньосередня 

частина штанів, складена з двох по¬ 
ловинок, на застібці; за часів Се¬ 
редньовіччя була оздоблена і слу¬ 
жила місцем сховки грошей. 



ГУМА 204 ДАВАТИ 

ГУМА і ГУМА, и, ж. Еластична 
речовина, що не пропускає води 
і повітря, вироблена з природного 
або штучного каучуку; предмет, ви¬ 
готовлений з цієї речовини. □ Гу¬ 
мовий, Гумка. 
ГУМКА, и, ж. 1. Шматочок Гуми, 

призначений для стирання написа¬ 
ного. 2. Присмачений чим-небудь 
шматочок гуми, призначений для 
жування. Жувальна ґумка. 
Гуміарабік, у, ч., заст. рідкий 

клей, виготовлюваний з соку ара¬ 
війської камеді (ґлею). / Прозора 
аморфна тужавіюча смола з аравій¬ 
ської акації, використовувана 
в промисловості і медицині. 
ГУМІГУТ, у, ч. Молочний сік де¬ 

яких рослин, використовуваний 
у техніці й медицині. 
ГУМІЛАК, у, ч. Природна смола 

буруватого кольору, утворювана на 
молодих гілках деяких тропічних 
рослин; використовується в техніці. 
ҐУМОВИИ, а, е. 1. Прикм. від 

ґ^ма; зроблений з Гуми. / Який має 
відношення до Гуми. Гумова промис¬ 
ловість. 2. перен., розм., ірон. Який 
придатний для всього і всіх. / Дуже 
загальний; безпредметний; безприн¬ 
ципний; роздутий. Гумові формулю¬ 
вання (пропозиції). 

ҐУПІ, невідм., ж. Невелика деко¬ 
ративна акваріумна рибка. 
ҐУРАЛЬНЯ, і, ж., заст., розм. 

Спирто-горілчаний завод. □ ґураль- 
ний, ґурбльник, ґуральництво. 
ГУРМАН, а, ч. Любитель і зна¬ 

вець витончених страв. / Охочий 
смачно поїсти. / перен., образно. 
Любитель безтурботного життя. 
• гастронбм. □ ґурмбнів, Гурман¬ 
ський, Гурманство. 
ҐУСТ, у, ч., зах. Смак, уподобан¬ 

ня. / Стиль, манера поведінки. Лю¬ 
дина доброго ґусту. 
ҐУТА, и, ж. Цінна речовина у ви¬ 

гляді затверділого соку деяких рос¬ 
лин, з якої виготовляють Гутаперчу. 
ҐУТАЛГН і ГУТАЛГН, у, ч. Мазь 

для чищення взуття. □ Гуталіновий. 
ГУТАПЕРЧА, і, ж. Пластична 

органічна речовина, яку виготовля¬ 
ють із затверділого соку деяких рос¬ 
лин, обробляють і використовують 
у техніці й медицині. 
ГЮЙС, а, ч., мор. Морський пра¬ 

пор, який піднімають на носі 
військових кораблів щоденно у чітко 
визначений час. □ Гюйсовий, ґюйс- 
штбк. 
ҐЯУР, а, ч., зневажл. У магоме¬ 

тан — принизлива назва іноземця, 
іновірця. □ ґяурський, ґяурів. 

ДАВАЛЬНИЙ, у знач. ім. Назва 
відмінка іменної системи відміню¬ 
вання, який відповідає на питання 
кому? чому? / У спол. Давальний 
ВІДМІНОК. 

ДАВАТИ, даю, даєш, недок., 
ДАТИ, дам, даси, док. 1. Вручати 
щось кому-небудь; передавати з рук 
у руки. / Платити, сплачувати. Даю 
хороші гроші. / У спол. давати 
(д&ти) місце — встаючи, пропо¬ 
нувати комусь звільнене місце. 2. 

Дарувати або нагороджувати, при¬ 
своювати звання, ім’я. ^ Бог 
дасть — а) відмова старцеві у жеб¬ 
руванні; б) побажання чогось 
сприятливого; Дай Боже; Не дай, 
Ббже (Бог) — уживається для ви¬ 
раження небажання, заперечення 
чогось. 3. Улаштовувати, організо¬ 
вувати ихо-небуць. Давати обід (кон¬ 
церт, гастролі). 4. Виробляти, 
виготовляти що-небудь. Давати при¬ 
буток (продукцію). 5. Визначати 
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приблизно щось на вигляд (най¬ 
частіше вік). 6. Дозволяти, надава¬ 
ти можливість щось робити. 
/ Успол. давати згоду. 7. перен., 
розм. Бити, ударяти. <г Дати (да¬ 
вати) бухана (раз&, стусана та ін.); 
Дати (давати, задавати) перцю — 
карати когось; Як дам (дасть) — 
як ударю (ударить); Давати (дати) 
здачі — побити у відповідь на об¬ 
разу. 8. У формі 2 ос. одн., мн. на¬ 
каз. сп. давай (давайте) дай 
(дайте) з іншим дієсловом (іноді 
без нього) — для вираження спо¬ 
нукання до дії, до початку дії. Дай 
подумаємо над ситуацією. / Для 
вираження готовності до дії (у спол. 
з 1 ос. одн. іншого дієслова). Давай 
подивлюся твою роботу. / Без су¬ 
провідного дієслова, у зна ч. спонук, 
частки. Давай! Давай! Давати 
(дати) бій — рішуче виступити 
проти когось; Дати (давати) волю 
рукам — а) поводитися недозволе- 
но; б) бити когось; Дати (давати) 
гарбуза — відмовити у сватанні. 
/ перен. взагалі рішуче відмовити 
у чомусь; Дати (давати) лад — на¬ 
водити порядок; Д&ти відкоша 
(одкоша) — заперечити; відмови¬ 
ти; вигнати; Ні дати, ні взйти — 
так само; такий само; Як пйти 
дати —саме собою зрозуміло; точ¬ 
но. □ даватися, давальник, даван¬ 
ня, даяння. 
ДАВИТИ, влю, виш, недок. 1. 

Налягати своєю вагою, натискати. 
2. Стискати, стиснути. / Про хво¬ 
робливі, больові відчуття в орга¬ 
нізмі людини. Давить серце. 3. Роз¬ 
душувати, роздавлювати. Давити 
блощиць. 4. Чавити, розчавлювати. 
Давити виноград на вино. 5. перен. 
Чинити утиски, гнобити. Давити 
податками. 6. перен., розм. Моро¬ 
зити. Зима давила морозом. 
ДАВИТИСЯ , ВЛЮСЯ, ВИШСЯ, не¬ 

док. 1. Забивати горло великим 
шматом їжі. / Задихатися від цьо¬ 

го (або з іншої причини). Сльозами 
давитися. 2. перен. Тривалий час 
їсти щось одноманітне, малоспожив- 
не, несмачне. Давитися гнилими 
буряками. 3. Позбавляти себе жит¬ 
тя удушенням. 4. Пас. до давйти. 
□ давкйй, давучий, давучкйй. 
ДАВНІЙ, я, є. 1. я кий давно ми¬ 

нув; колишній. / Застарілий. 2. Який 
існує багато часу; старий. Давній 
друг. / Здавна відомий; старо¬ 
давній. Давня мудрість. 3. перен. 
Непридатний для споживання; не¬ 
свіжий. Давній сир, вже пліснявий. 
/ Ветхий, напівзруйнований. Давня 
хата. 4. лише с., у знач. ім. Минуле. 
Згадав давнє. □ присл. давнб, дав¬ 
ненько, давнісінько, давнина, 
давність, давнішній, давноминулий. 
ДАВНОМИНУЛИЙ , а, е. Який 

минув давно. / у знач. ім. лише 
с. Давні часи; давнина. Л Давно¬ 
минулий час, лінгв. — термін мо¬ 
вознавства на позначення минулої 
дії перед іншою минулою. 
ДАВНЬО... Перша частина 

складних слів на позначення «дав¬ 
ній», який минув давно: давньо¬ 
грецький, давньоруський та ін. 
ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ, а, е. Який 

стосується античного періоду існу¬ 
вання Греції. • старогрецький. 
ДАВНЬОРУСЬКИЙ, а, е. Який 

стосується періоду існування Київ¬ 
ської Русі. • древньоруський. 
ДАҐЕРОТЙ П, у, ч. Старий спосіб 

фотографування, винайдений фран¬ 
цузьким винахідником Л. Даґерром. 
/ Фотознімок цього способу. • да- 
ґеротйпія. 
ДАЖБОГ, а, ч. Назва одного 

з божеств язичницького періоду 
у східних слов’ян. 
ДАЙДЖЕСТ, а, ч. Періодичне 

видання інформативно-рефератив¬ 
ного типу, де публікуються скоро¬ 
чені передруки з інших видань. 
ДАКТИЛО... Перша частина 

складних слів на позначення «па- 



ДАКТИЛОГРАМА 206 ДАМА 

лець»: дактилограма, дактилбграф, 
дактилоскопія. 
ДАКТИЛОГРАМА, и, ж. Вико¬ 

ристовуваний для ідентифікації осо¬ 
би відбиток на папері подушечки 
пальця, вкритого спеціальною фар¬ 
бою. 
ДАКТИЛОСКОПІЯ, ї, ж. Розділ 

криміналістики, що вивчає розта¬ 
шування папілярних ліній пальців 
рук з метою ідентифікації особи при 
розшукові злочинців. □ дактилоско¬ 
пічний. 
ДАКТИЛЬ , я, літ. Трискладова 

стопа з наголосом на першому 
складі у віршованій мові. □ дакти¬ 
лічний. 
ДАЛАЙ-ЛАМА, и, ч. Верхов¬ 

на урядова і духовна особа в Ти¬ 
беті. 
ДАЛЕБГ, ДАЛЕБГГ, невідм. 

Вставне слово у значенні «правду 
кажучи», «справді ж». / У значенні 
частки «таки». Далебі нема чого по¬ 
слі ша ти. 
ДАЛЕКИЙ, а, е. 1. Який перебу¬ 

ває на великій відстані. / Який 
відбувається на великій відстані. 
/ Чутний здалеку. / Який має вели¬ 
ку протяжність. Далекі шляхи. 
/ Який долає великі відстані. 
У спол. капітан (рейс) далекого 
плавання. 2. перен. Віддалений 
у часі; минулий; дуже давній. Да¬ 
лекі часи. 3. перен. Спрямований 
удалечінь; холодний, байдужий Да¬ 
лекий погляд. 4. перен. Віддалений, 
малоспоріднений; чужий. Далекий 
від розуміння написаного. 5. у знач, 
ім. лише одн. с. минуле або май¬ 
бутнє. Омріяне далеке. □ далеко, 
присл., далекість, даленіти, далеч, 
далечінь, даль, далина, дальній. 
ДАЛЕКО... П ерша частина 

складних слів на позначення відда¬ 
леності і доброї орієнтації на 
відстані: далекобійний, далекогляд¬ 
ний, далекозбрий, далекомір, да¬ 
лекосяжність та ін. 

ДАЛЕКОГЛЯДНИЙ, а, е. Пе 
редбачливий; здатний передбачати 
перспективи і наслідки чого-небудь. 
□ далекоглядність. 
ДАЛЕКОЗОРИЙ , а, е 1 Який 

добре бачить на великій відстані. 
/ Який має ваду зору, що пере¬ 
шкоджає добре бачити зблизька; 
протилежне короткозбрий. 2. перен. 
Те саме, що далекоглядний. □ да- 
лекозбрість 
ДАЛЕКОМІР, а, ч, спец. Оптич¬ 

ний прилад для визначення відстані 
без безпосереднього вимірювання 
на місцевості або у просторі. □ да¬ 
лекомірник. 
ДАЛЕНГТИ , НІЮ, НІЄШ, НЄДОК. 1. 

Здалека виднітися; мріти. 2. Відхо¬ 
дити в далечінь; віддалятися. 
ДАЛІ, присл. 1. В. ст. від дале¬ 

ко. 2. Після цього; потім. / Крім 
цього. 3. Продовжуючи розпочате. 
Слухав далі повідомлення. / Три¬ 
валіше, довше; більше. Не терпіти¬ 
мемо далі наруги. 4* Далі б^де — 
буде продовження; Далі власного 
(свогб) носа не бачити — бути об¬ 
меженим, недалекоглядним; І так 
далі (і т. д.) — при переліку, вка¬ 
зуючи можливість його подовжен¬ 
ня. □ дальше. 
ДАЛЬНІСТЬ, ості, ж., спец. 

Відстань між двома певними точ¬ 
ками. 
ДАЛЬТОНІЗМ, у, ч Часткова 

колірна сліпота, здебільшого при¬ 
роджена (від прізвища англ. уче¬ 
ного Дж. Далтона). □ дальтбнік, 
дальтонїчний.^ 
ДАЛЬШИЙ, а, е. 1. В ст. до да¬ 

лекий 1. 2. Який слідує за чим-не- 
будь, після чогось; наступний. 
ДАМА, и, ж:, у зверт. дамо. 1. 
Жінка з інтелігентських кіл міста. 
/ Жінка взагалі 2 Одружена 
жінка; протилежне — дівчина. 
• пані. 3. Жінка взагалі, що танцює 
в парі з чоловіком (мужчиною). 
Чоловіки, запрошуйте дам на вальс. 
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4. Гральна карта із зображенням 
жінки, відповідної до виду гри 
цінності Дама серця — кохана 
жінка. □ дамський, дамочка. 
ДАМАСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. від 

Дамаск (місто в Сирії). 2. Виготов¬ 
лений з дамаської сталі. / У спол. 
дамаська сталь — високий ґатунок 
узорчастої сталі; булат. 
ДАМБА, и, ж. Гідротехнічна спо¬ 

руда у вигляді валу для зберігання 
води у штучних водоймах і для за¬ 
хисту низин від затоплення. 
ДАМКА, и, ж. Шашка, яка за 

відповідних умов одержує більші 
можливості, ніж звичайні. / розм. 
Шашкова гра у спол. грати (гуля¬ 
ти) у дамки. □ дамочка. 
ДАМОКЛІВ, лова, лове. Прикм. 

від Дамокл. У спол. Дамоклів 
меч — постійна загроза небезпеки. 
ДАНАЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. від 

данаєць (назва стародавніх греків 
під час війни з троянцями (іліонця- 
ми)). У спол. Данайський (дан&їв, 
данайців) дар: а) за давньогрець¬ 
кими легендами, дерев’яний кінь зі 
схованими всередині воїнами, за 
допомогою якого греки (данайці) 
підступно захопили Трою (Іліон); 
б) подарунок з підступними на¬ 
мірами, від якого слід відмовитися. 
ДАНЙНА, и, ж. 1. Найдавніша 

форма оподаткування населення. 2. 
перен. Належна доля, пайка, част¬ 
ка. 3. Вияв уваги, пошани. / У спол. 
данйна чбсу. Неминуча або мимо¬ 
вільна поступка комусь або чому- 
небудь, зумовлена існуючими тра¬ 
диціями, ситуацією та ін. □ данник, 
данниця, дань. 
ДАННЯ, я, с, етн. 1. Знахарсь¬ 

кий напій, який привертає або 
відвертає людину до (від) чо¬ 
гось/когось; чари. 2. Отрута, дана 
з напоєм або зі стравою. 
ДАНСИНГ, у, ч. Зала або май¬ 

данчик для танців (здебільшого при 
ресторані або кафе). 

ДАРМУВАТИ 

ДАНСЬКИЙ, а, е. Пр икм. до 
Данія. У спол. Принц Донський 
(Гамлет) — про людину, що завж¬ 
ди невпевнена у своїх вчинках, ко¬ 
ливається у прийнятті рішень (за 
п’єсою В. Шекспіра «Гамлет, принц 
Данський»). 
ДАНТЙСТ, а, ч. Зубний лікар. 

□ дантйстка, дантйстський. 
ДАР, у, ч. 1. Те, що підноситься, 

жертвується; подарунок. / образно. 
Дари ланів. ^ Принбсити в дар — 
дарувати. 2. Здібності, хист. ^ Дар 
слова — а) здатність говорити; 
б) висока культура мовлення; крас¬ 
номовність; Дар Божий — про 
вроджений хист, здібності, талант. 
3. рел. у мн. Хліб і вино для прича¬ 
щання. Святі дари. □ дарчий, да- 
ронбсиця. 
ДАРЕМНИЙ, а, е. 1. Який не 

дає наслідків; марний. Даремна 
праця. 2. Який не має серйозних 
причин; безпідставний; непотріб¬ 
ний; незаслужений. Даремні до¬ 
ходи. 3. рідко. Безплатний, без¬ 
коштовний. Даремні послуги. 
□ даремно присл., даремність, 
дарма, даром. 
ДАРМА, присл. 1. Марно; без¬ 

підставно. / Безплатно, даром. 2. 
присуди, сл. Все одно, байдуже; не 
має значення. А нам усе дарма. 3. 
сполучи, дарма що у допустових 
реченнях. Дарма що хитрий, а про¬ 
грав. 4. присуди, сл. Гаразд; добре 
(на позначення згоди у чомусь). Ну, 
дарма; маляр та й маляр. □ дар- 
мограй, дармоїд, дармувати*. 
ДАРМОВЙС, а, ч. 1. Предмет, 

який начіпляють для прикраси; 
підвісок, підвіска./заст. спец. Пер¬ 
пендикуляр. / заст. Пелерина в ши¬ 
нелі. 2. перен. Ледар, гультяй. 
ДАРМУВАТИ, мую, муєш, недок. 

1. Нічого не робити; марно гаяти 
час. 2. Бути невикористовуваним; 
лежати без діла. Гроші дармують. 
□ дармування. 
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ДАРУВАТИ, рую, руєш, недок. 1. 
Передавати щось у власність як 
подарунок. Дарувати життй — 
а) помилувати; б) врятувати когось 
від смертельної безпеки; Дарувати 
своббду — звільняти від ув’язнен¬ 
ня. 2. Наділяти, обдаровувати. 
/ образно, пер єн. Дарую тобі сина. 
3. Вибачати; лишати без покаран¬ 
ня. Дарувати помилку. / У спол. 
Даруйте на слбві — вибачте. 
□ дарниця, дарбваний, даровий, 
даруватися, дарунок, даруночок, 
дарчий, дарйти, дарйтель. 
ДАРЧИИ, а, є. Той, що дарують. 

/ Такий, яким засвідчене даруван¬ 
ня чого-небудь. У спол. д&рчий 
напис, д&рча грамота, д&рчий лист. 
ДАСТЬБІ, присуди, сл., розм. Бог 

дасть. 1. Уживається для відмови 
у чому-небудь. 2. Для позначення 
заперечення чогось, відсутності 
чого-небудь. Всі мови слов’янсько¬ 
го люду — Всі знаєте. А своєї 
Дастьбі.... 
ДАТА, и, ж. Точний календарний 

час якоїсь події. / Позначка на пев¬ 
ному документі його точного кален¬ 
дарного часу написання. / перен. 
Визначна подія в житті людини, 
суспільства. Світла дата незалеж¬ 
ності України. □ датувати. 
ДАТУВАТИ, тую, туєш, недок. 1. 

Ставити дату на чому-небудь. 2. 
Встановлювати дату (іноді орієнтов¬ 
ну) якої-небудь події, документа. 
Появу слов’янського письма дату¬ 
ють IX століттям. □ датуватися, 
датування, датбваний. 
ДАТЧИК, а, ч. Вхідна частина 

автоматичного пристрою, що прий¬ 
має зовнішні сиґнали. 
ДАФНІЯ, ї, ж. Представник вод¬ 

ної мікрофауни з роду ракоподіб¬ 
них; пожива дрібних риб. • водяна 
блоха. 
ДАХ, у, ч. 1. Верхня частина 

будівлі; її покрівля. 2. перен. Домі¬ 
вка, житло. / У спол. Мати дах — 

мати криївку; можливість перехо¬ 
вуватися. Мати дах над голо¬ 
вою — жити в певному місці з мі¬ 
німальним достатком; Під бдним 
дахом — а) в одному приміщенні; 
б) перен. Разом, вкупі, спільно. 
□ дахівка, даховйй, дашбк, дахопо¬ 
дібний. 
ДАЧА, і, ж. 1. Заміський буди¬ 

нок для літнього проживання і від¬ 
починку. / Садиба (садибна ділян¬ 
ка) за містом. □ дачний, дачник, 
дачниця. 2. спец. Лісова ділянка як 
окрема господарська одиниця. 3. 
заст. Давання. / Одноразова пор¬ 
ція корму при годівлі худоби. 
дбАти, дбаю, дбаєш, недок. 1. 

Виявляти старання, турботу. 
/ Піклуватися. 2. Старанно готува¬ 
ти, виготовляти; заготовляти. Кар¬ 
топлю дбаю на зиму. □ дбайлйвий, 
дбайлйвець, дбайливість, дбалий, 
присл. дбало; дбання, дбач, дбаха. 
3. Працювати, заробляти. Як дбаєш, 
так і маєш. 4* Не дб&ти — не звер¬ 
тати уваги; не зважати на щось; не 
турбуватися про щось. 
ДВА, ч., с, ДВІ, ж., двох, числ. 1. 

Назва числа 2 і його цифрового по¬ 
значення. / Кількість з двох оди¬ 
ниць. 2. розм. Незадовільна оцінка 
у навчанні; двійка. 3. розм. у спол. 
з ім. Небагато, декілька. На два 
слова зупинитись; Разів зо два. 4. 
При назвах — означає «другий». 
Фільм «Поліційна академія — 2». 
Не раз (і) не два — кілька разів; 

неодноразово; Чортй з два, розм., 
згруб. — так не буде; Як дві кр&плі 
водй (схбжий) — дуже схожий на 
когось/щось; викапаний. □ двічі 
присл., двійня, двійка, двійнйк, два¬ 
надцять, двадцять, двісті. 
ДВбРІ, рей, мн., ДВЕР, заст., і, 

ж. 1. Отвір у стіні для входу і вихо¬ 
ду. / Стулка (стулки), що закрива¬ 
ють цей отвір. 2. перен. Шлях, вихід 
до чогось, куди-небудь; відкрита 
дорога. Двері в галактику. Як 
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у Бога за дверйма (жйти, б^ти) — 
мати комфортне, безтурботне, щас¬ 
ливе життя; бути надійно від нега¬ 
раздів захищеним; Ломитися у від- 
чйнені (відкрйті) двбрі — доводити 
вже давно відоме, те, що ніхто не 
заперечує; Відкрйті двбрі — 
вільний вхід кудись; День від- 
крйтих дверей — вільний вхід до 
ряду установ; Не в ті двері пітй 
(потрапити, товпитися) — не те 
сказати або зробити; Показувати на 
двбрі — прогнати; наказати вийти 
комусь. □ дверний, дверник заст., 
дверці, дверцята. 
ДВЙГАТИ, а ю, аєш, недок., 

ДВИГНУТИ, ДВЙНУТИ, розм., 
док., однор. 1. Зрушувати з місця, 
пересувати, носити. 2. Роблти 
рухи, ворушити. / У спол. Двйгну- 
ти плечйма — поворушити пле¬ 
чима на знак подиву. 3. Надава¬ 
ти руху чому-небудь; рухати. 4. 
тільки док. двйнути, двйгнути, 
двигонути, розм., просторічне. 
Сильно вдарити когось. □ двигач, 
двйгіт, двиготіння, двиготіти, 
двигтіння, двигтіти, двигун, дви¬ 
гунчик, движок. 
двигтГти, тчу, гтйш, недок. 

Трястися під дією якоїсь сили; дри¬ 
жати, видаючи при цьому шумові 
звуки. □ двигтіння. 
ДВИГУН, а, ч. 1. Машина для 

перетворення якогось виду енергії 
на механічну енергію. 2. перен., об¬ 
разно. Рушій. Двигун розвитку. 
^ Вічний двигун (видумувати, ви¬ 
гадувати, будувати, конструюва¬ 
ти) — братися робити неможливу 
справу, нездійсненну справу. □ дви¬ 
гунець, движок, двигунчик. 
ДВІЙКА , и, ж. 1. Назва числа 2. 

/ Назва різних предметів (трамвай, 
тролейбус та ін.), цим числом про¬ 
нумерованих. 2. Оцінка (незадовіль¬ 
на) успішності в навчанні. 3. Граль¬ 
на карта з двома знаками 
(найнижчої вартості). □ двійко, 

двійкбвий, двійнйй, двійчатий, 
двійчастий. 
ДВГЙКОВИЙ , а, е, спец. Крат¬ 

ний двом. / У спол. Двійкова сис¬ 
тема (обчйслення). 
ДВІЙНЙК, а, ч. 1. Особа, що має 

повну зовнішню схожість з іншою. 
2. перен. Ідейно, духовно спорідне¬ 
ний з кимось. 3. тільки мн. Спарені 
предмети. / Комбінована додатко¬ 
ва електророзетка на два штепселі. 
ДВІЙНЯТА, мн., нят, рідше 

ДВГЙНЯ, і. ж. 1. Двоє одночасно 
народжених дітей в однієї жінки. 
• близнята, близнюки. 2. Те саме, 
ЩО ДВІЙНЙК 3. 

ДВІР, двора і двбру, ч. 1. Госпо¬ 
дарська ділянка, на якій розташо¬ 
вані садибні будівлі; садиба. 
/ Сільська хата або приватний 
міський будинок з усім господар¬ 
ством. 2. Присадибне господарство 
землевласника; маєток. / Пан і його 
оточення. / перен. Монарх і його 
оточення (у монархічних країнах). 
3. Виробнича одиниця — завод, май¬ 
стерня. Гарматний двір. Монетний 
двір. 4. Приміщення для худоби, 
реманенту на великих фермах. Фу¬ 
ражний двір. Заїжджий двір, 
іст. — невелика будівля у селі або 
містечку, де проїжджі, перехожі 
могли зупинитися для відпочинку, 
ночівлі; Ні кол&, ні дворй — про 
дуже бідну людину; Прохіднйй 
двір — а) про організацію (уста¬ 
нову), де працівники довго не за¬ 
тримуються; б) про господу, в якій 
завжди дуже людно, шумно і неза¬ 
тишно. □ дворець, двірня іст., дво- 
рбвий, двбрик, двбрище, дворняга, 
дворняжка, двбрищний, дворак іст., 
двірський іст. 
ДВІРНЙК, а, ч. І. Працівник 

будинкоуправління, що стежить за 
порядком і чистотою у дворі й на 
вулиці біля двору. □ двірнйчка. 2. 
розм. часто мн. двірники. Рухома 
(рухомі) стрілка (стрілки) для ме- 
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ханічного очищення вітрового скла 
машини від пилу, дощу, снігу. 
ДВГЧІ, присл. 1. Два рази. 2. 

Удвічі (про множення). Як двГчі 
два (— чотйри) — дуже просто; все 
зрозуміло. 
ДВО... Перша частина складних 

слів на позначення «складений 
з двох частин, одиниць»; який має 
дві спільні ознаки: двобій, двостул- 
кбвий, двох’ярусний та багато ін. 
ДВОБІЙ, бою, ч. 1. Боротьба 

двох супротивників на дуелі; по¬ 
єдинок; дуель. 2. перен. Збройне 
зіткнення двох ворожих сил. 3. 
перен. Боротьба протилежних ду¬ 
мок, поглядів. 
ДВОБ0РСТВО і ДВОЄБОР¬ 

СТВО, а, ч., спорт. Змагання в ат¬ 
летиці, результат яких складається 
із поєдинків у якихось двох видах 
спорту. 
ДВОВГРА, и, рідше ДВОВІР'Я, 

я, с. Поєднання християнства з язич¬ 
ництвом або іншими віруваннями. 
ДВОВЛАДДЯ, я, с. Одночасне 

існування двох влад у державі, 
організації та ін. 
ДВОГОЛОССЯ, я, с., муз. Вико¬ 

нання музичного твору двома голо¬ 
сами. / Твір, написаний для двох 
голосів. / Поліфонічний музичний 
твір для рівноправних двох голосів 
(інструментів, самостійних мелодій, 
які звучать водночас — різновид 
багатоголосся). □ двоголбсий, дво- 
голбсний, присл. двоголбсно. 
ДВОДЙШНІ, них, мн., зоол. 

Клас риб, які дишуть зябрами і ле¬ 
генями. 
ДВОДОЛЬНИЙ, а, е. 1. Складе¬ 

ний з двох часток, долей. / біол. 
Рослина, зародок якої складається 
з двох зародкових листків. / муз. 
Розмір у музичному творі, де такт 
складається з одиниць кратних двом 
долям: 2/4, 2/8, 4/4 та ін. 2. мн. 
у знач. ім. дводольні (двосім’я- 
дбльні). Клас покритонасінних рос¬ 

лин, зародок яких складається 
з двох сім’ядолей. 
ДВОЄДУШНИЙ, а, е Лицемір¬ 

ний. / у знач. ім. Лицемірна люди¬ 
на; дворушник. □ двоєдушність. 
двожйльний , а, е. 1. Який 

складається з двох жил або має 
вигляд двох спарених жил. Дво¬ 
жильний провід. 2. перен., розм. 
Витривалий, дужий міцний (про 
людину). / Напружений, тяжкий 
(про працю). 
ДВОЗВУК, а, ч. 1. лінгв. Сполу¬ 

чення двох (найчастіше голосних) 
звуків, що вимовляються макси¬ 
мально злитно. • дифтонг. 2. муз. 
Одночасне звучання двох звуків на 
інструменті. / Інтервал, взятий од¬ 
ночасно. □ двозвучний. 
ДВОЗНАЧНИЙ, а, е. 1. Який має 

два значення. / Який може бути 
витлумачений неоднозначно. 2. Який 
містить у собі нескромний або не¬ 
приємний натяк. 3. мат Який скла¬ 
дається з двох знаків (цифр). 
□ двозначність, двозначно присл. 
ДВОЇНА, й, ж., лінгв. Один з ви¬ 

явів граматичної категорії числа у 
давніх мовах, у якому для позна¬ 
чення двох або парних предметів 
існували спеціальні форми (флек¬ 
тивні) вираження. □ двоїнний. 
ДВОЇСТИЙ, а, е. 1. Пов’язаний 

з двома різними якостями, які іноді 
є взаємносуперечливими; супереч¬ 
ливий. / перен. Невиразний, не¬ 
однозначний. Двоїста мотивація. 2. 
Який має в собі ознаки (властивості) 
двох різних предметів. Двоїста 
спадковість. / Який складається 
з двох однакових частин; подвійний, 
двійчастий. □ двоїстість, двоїсто 
присл. 
двоїтися, їться, недок. Діли¬ 

тися надвоє; розвалюватися. / Ста¬ 
вати (бути) подвійним, двоїстим, 
суперечливим. / Здаватися по¬ 
двійним, роздвоєним (про предме¬ 
ти). / У спол. В очах двоїться — 
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про хворобливий стан людини, внас¬ 
лідок якого предмети виглядають 
подвоєними або роздвоєними. 
ДВОКРАПКА, и, ж Розділовий 

знак (:) перед пояснюючими слова¬ 
ми, словосполученнями або речен¬ 
нями. 
ДВОКРАТНИЙ, а, е. Збільшений 

у два рази; подвоєний / Повторе¬ 
ний двічі, дворазовий. 
дволикий , а, е 1. Який має 

два лиця (про міфічні істоти). 2. 
Лицемірний, підступний, дволич¬ 
ний. Дволйкий Янус — підступ¬ 
на людина (за ім’ям староримсько- 
го бога; за легендами, мав два 
обличчя, звернені в протилежні 
боки). □ дволйкість, дволйций, дво- 
лйчний, дволйчність, дволйко, дво- 
лйчно присл. 
ДВОЛІТНІЙ, я, є. 1. Який має 

два роки від народження. / Який 
досяг двох років від народження; 
дворічний. 2. біол. мн. у знач. ім. 
дволітні. Про рослини, розвиток 
яких відбувається протягом двох 
вегетаційних періодів. 
ДВОМОВНИЙ, а, е. 1. Який 

вільно володіє двома мовами (про 
людину). □ двомовність. 2. Викла¬ 
дений (написаний) двома різними 
мовами. Двомовний словник. 
ДВООКИС, у, ч. Хімічна сполу¬ 

ка, в якій один атом елемента спо¬ 
лучений з двома атомами кисню 
□ двоокисний. 
ДВОПАЛАТНИЙ , а, е, політ. 

Який складається з двох законодав¬ 
чих палат (відділів). Двопалатний 
парламент □ двопалатність. 
ДВОРбЦЬ, рця, ч., рідше ДВІ- 

РбЦЬ 1. Палац 2. діал., зах. Заліз¬ 
нична станція; вокзал. / Успол. За- 
лізнйчний двірець □ двірцбвий. 
ДВОРИЩЕ, а, с. 1. Те саме, що 

Двір 1. 2. Пустка на місці, де ко¬ 
лись була садиба. 3. іст. В Україні 
XIV—XVI ст. — сімейна, родинна 
громада Пдвбрищний. 

_ДЕ 

ДВОРУШНИК, а, ч. П ідступна 
лицемірна людина, що таємно діє 
проти особи, яку в очі хвалить. 
□ дворушниця, дворушний, дво¬ 
рушництво, дворушницький. 
ДВОРЯНЙН, а, ч Особа, що на¬ 

лежала до панівного привілейова¬ 
ного суспільного стану, маючи ос¬ 
новним джерелом прибутків 
земельні наділи (власність). □ дво¬ 
рянка, дворянський, дворянство, 
дворяночка. 
ДВОСІЧНИЙ, а, е. Загострений 

з обох боків. / У спол. двосічний 
меч. 
ДВОСКЛАДНИЙ, а, е. 1. Скла¬ 

дений з двох частин. Двоскладний 
ножик. 2. лінгв. у спол. Двоскладне 
речення — речення, в якому пред¬ 
ставлені обидва члени предикатив¬ 
ного центру — підмет і присудок. 
ДВОСПАЛЬНИЙ, а, е. Пр изна- 

чений для спання удвох. 
ДВОСТУП(Е)НЕВИЙ, а, е. 

Який відбувається у два етапи. 
/ Який має два ступені розвитку. 
/ політ., у спол. Двоступеневі вйбо- 
ри — непрямі вибори, за яких де¬ 
путатів не обирають виборці без¬ 
посередньо, а обрані на першому 
етапі виборів спеціальні представ¬ 
ники від виборців (виборщики). 
ДВОТИЖНЕВИК, а, ч. Періо 

дичне видання, кожний номер яко¬ 
го виходить один раз на два тижні. 
□ двотижневий. 
ДВОЧЛЕН, а, ч., мат. Сума або 

різниця двох алгебраїчних виразів. 
• бінбм. □ двочленний. 
ДВОЮРІДНИЙ, а, е. Який має 

родинні зв’язки через діда або бабу 
з дітьми їхніх синів і дочок. 
ДЕ1, присл., 1. пит. У якому місці? 

/ У ритор, питаннях. Де та правда? 
2 Обставини місця. Десь, кудись, 
де-небудь, куди-небудь. Може, де 
добрі люди знайдуться. 3. у знач, 
спол. сл. а) у підрядних реченнях 
місця; б) у підрядних з’ясувальних 
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реченнях. Не знаю, де я, що зі мною. 
в) у підрядних означальних речен¬ 
нях. Піду в тон край, де всі щас¬ 
ливі. □ дб-не-де, де-небудь, присл. 
дббудь. 
ДЕ2, част. розм. У знач, запере¬ 

чення; ні; та ні. Де вже ті чесні ви¬ 
бори в умовах підкупів і чорних 
пі а рів! / У спол. Де вже (там, 
тут) — для категоричного запере¬ 
чення чогось; Де ж такй (то) вйда- 
но — для вираження обурення або 
здивування чимось/кимось; Де не 
взйвся (вГзьметься) — про рапто¬ 
ву появу когось/чогось. 
ДЕ... Префікс (продуктивний), що 

означає: а) віддалення, виділення, 
припинення,скасування, усунення 
чого-небудь: деструкція, демарка¬ 
ція та ін. б) рух донизу, зниження: 
девальвація, декомпенсація. 
ДЕБАРКАДЕР, а, ч. 1. Плавуча 

споруда біля берега для причалю¬ 
вання і відправлення річкових су¬ 
ден. 2. перен.у заст. Платформа на 
залізничній станції. □ дебаркадер- 
ний. 
ДЕБАТИ, ів, ми. Обмін думка¬ 

ми з яких-небудь питань на зборах, 
з’їздах, конференціях. / перен.у об¬ 
разник ірон. Жвава дискусія у вузь¬ 
кому колі співрозмовників. • дис¬ 
кусія. □ дебатувати, дебетуватися. 
ДЕБАТУВАТИ СЯ, туюся, 

туєшся, недок. 1. Бути обговорюва¬ 
ним під час дебатів. 2. перен. Пре¬ 
тендувати на обрання шляхом ви¬ 
сунення кандидатури на вибори. 
ДЕБЕЛИЙ, а, е. І. Здоровий, 

міцної статури; дужий. 2. Міцний, 
товстий, грубий (про предмети). 
□ дебелість, дебеліти, дебелішати. 
ДЕБЕЛІТИ, лію, лієиі, недок. 1. 

Ставати нерухомим; дубіти. 2. Ста¬ 
вати твердим, тужавим; шкаруб¬ 
нути. 3. перен. (про людину). Ста¬ 
вати товстим, масивним; грубнути. 
ДЕБЕТ, у, бухг. Назва лівої сто¬ 

рінки бухгалтерського рахунку, 

куди заносять прибуткову частину; 
протилежне кредйт. □ дебетбвий, 
дебетувати. 
ДЕБГЛ, а, ч. 1. Той, хто страж¬ 

дає вродженою психічно-розумовою 
неповноцінністю. 2. розм.у вульг. 
Недоумок, дурень. □ дебільний, 
дебільність, дебільник розм.у де- 
білізм. 
ДЕБІТ, у, ч. Кількість газу або 

рідини, що надходить із свердлови¬ 
ни за певний проміжок часу. 
ДЕБІТОР, а, ч. Боржник. / Фі¬ 

нансово неспроможна людина або 
організація. □ дебітбрський. 
ДЕБЛОКУВАТИ, кую, куєш, не¬ 

док. Припиняти блокаду кого-, чого- 
небудь. / Змушувати зняти блока¬ 
ду. □ деблокада, деблокований. 
ДЕБОШ, у, розм.у ч. Бешкет, 

бійка, гучна сварка. □ дебошйр, 
дебетувати, дебошйрський. 
ДЕБР(Ь), і, частіше ДЕБРА, и, 

ж. Яр, улоговина. 
ДЕБРІ, мн.у і в. 1. Зарослі густим 

лісом, чагарником місця. / перен. 
Глуха малоприступна ділянка 
місцевості. 2. перен.у ірон. Про щось 
складне, незрозуміле. Дебрі науки. 
ДЕБУРС, у, ч.у фін. Неповоротні 

втрати при фінансових операціях. 
□ дебурсовий. 
ДЕБЮТ, у, ч. 1. Перший виступ 

актора на сцені у спектаклі. 2. пе¬ 
рен. Взагалі перший виступ, перші 
спроби на якомусь поприщі. Літе¬ 
ратурний дебют. 3. терм. Початко¬ 
ва стадія шахової або шашкової 
партії. / Спеціальний запис з ко¬ 
ментарями (аналізом) цієї частини 
партії. / перен. Взагалі початкова 
фаза спортивних змагань. Вже в де¬ 
бюті матчу було забито гол. □ де¬ 
бютний, дебютувати, дебютант, де¬ 
бютантка. 
ДЕВАЛЬВАЦІЯ, ї, ж. 1. Законо¬ 

давчо проголошене зниження золо¬ 
того вмісту державної грошової оди¬ 
ниці; зниження курсу своєї або 
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іноземної валюти. 2. перен: Знижен¬ 
ня рівня, знецінення взагалі чого- 
небудь. Девальвація довіри до уря¬ 
ду. □ девальвація, девальвований. 
ДЕВІЗ, у, ч. 1. Стисле формулю¬ 

вання провідної ідеї, програми дій;. 
/ Гасло. 2. Слово, набір цифр або 
вислів як шифр (псевдонім) автора 
проекту (твору), поданого на закри¬ 
тий конкурс. 3. іст. Короткий напис 
символічного характеру на гербі; 
щиті, ордені. □ девізний1. 
ДЕВІЗА, и, ж., фін., часто у ми. 

девізи. Вексель, чек і под., виписа¬ 
ний в іноземній валюті для оплати 
його за кордоном. □ девізний2. 
ДЕВОН, у, ч., геол. Назва третьо¬ 

го за послідовністю періоду палео¬ 
зойської ери в історії Землі (від 
скороченої назви англійського граф¬ 
ства Девоншир). □ девбнський. 
ДЕВ’ЯТИНИ, тин, ми., обряд. 

Поминання, вшанування пам’яті 
небіжчика на 9-й день по його 
смерті. 
ДЕВ’ЯТКА, и, ж. 1. Назва циф¬ 

ри і числа 9 (дев’ять). / розм. На¬ 
зва різних предметів, нумерованих 
цифрою 9(трамвая, автобуса та ін.), 
У спол. шк. Правило дев’ятки. На¬ 
зва правила правопису и та і в де¬ 
яких словах іншомовного походжен¬ 
ня після дев’яти приголосних. 2. 
Гральна карта з дев’ятьма вічками. 
3. Азартна гра в карти. □ дев’ять, 
дев’ятий, дев’ятнадцять, дев’янбсто, 
дев’ятдесят (діал.\ дев’ятсот. 
ДЕГАЗАЦІЯ, ї, ж. Очищення 

(знешкодження) місцевості, повітря, 
предметів та ін., заражених отруй¬ 
ними газовими речовинами; вида¬ 
лення звідкись газів (техн.). □ де¬ 
газатор, дегазаційний, дегазувати. 
ДЕГЕНЕРАТ, а, ч. 1. Людина 

з ознаками виродження, погіршення 
значної кількості рис (властивостей) 
організму порівняно з попередніми 
поколіннями. • виродженець. 2. /76- 
рен., зневажл. Людина неприхова¬ 

но аморальної, негідної поведінки. 
• виродок. □ дегенератка, дегене¬ 
рація, деґенератйвний, деґене- 
ратйвність, дегенерувати. 
ДЕГРАДАЦІЯ, ї, ДЕГРАДА¬ 

ЦІЯ, ї, ж. 1. біол. Спрощення будо¬ 
ви й функції організмів унаслідок 
зміни умов існування. 2. Поступове 
погіршення, втрата якихось власти¬ 
востей; занепад, виродження. □ де- 
ґрадбваний, деградувати, деґрада- 
ційний. 
ДЕҐРбСІЯ, ї, ж. 1. Сходження, 

спуск, падіння. 2. екон. Пропорцій¬ 
не оподаткування зі зниженням 
пропорційної ставки для менших 
прибутків. □ деґресійний. 
ДЕГУСТАЦІЯ, ї, ж. Визначення 

на смак якості якого-небудь продук¬ 
ту (вина, чаю та ін.) при його виго¬ 
товленні. / перен. Смакування їжі. 
□ дегустаційний, дегустувати, де¬ 
густатор. 
ДЕДАЛІ, прнсл. 1. Чим далі. 2. 
Підсил. част. У сполученні зі сту¬ 
пенем порівняння прикметника 
(прислівника) вказує на поступове 
посилення якості. Ліс зростав, де¬ 
далі вищий. 
ДЕДУКЦІЯ, ї, ж. лог. Метод до¬ 

слідження, за яким окреме пізна¬ 
ють через знання загального; про¬ 
тилежне індукція. □ дедуктйвний, 
дедукувати. 
ДЕЗАБІЛЬб, невідм., с. 1. Ста¬ 

новище, коли людину побачили 
напіводягненою або одягненою не 
відповідно для сторонніх очей. 2. 
Легкий (переважно жіночий) суто 
домашній одяг. 
ДЕЗАВУЮВАТИ, уюю, уюєш, 

недок., док. 1. Робити заяву про 
свою незгоду з діями довіреної осо¬ 
би. / Робити заяву про те, що певна 
особа не має повноважень діяти від 
імені заявника. 2.дипл. Спростуван¬ 
ня дії або заяви дипломатичного 
представника або державної уста¬ 
нови як таких, що перевищують їх 
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повноваження. □ дезавуювання, 
дезавуйований. 
ДЕЗАКТИВАЦІЯ, ї, ж. Усунен- 

ня радіоактивних речовин з по¬ 
верхні місцевості, споруд, одягу та 
ін. □ дезактивувати, дезактивую¬ 
чий, дезактивбваний. 
ДЕЗЕРТИР, а, ч. 1. Той, хто 

втікає з військової служби або ухи¬ 
ляється від призову до армії. 2. яе- 
рен., зневажл. Той, хто нехтує свої¬ 
ми громадськими справами та ін. 
обов’язками, ухиляється від праці. 
□ дезертйрство, дезертирський, де- 
зертувати, рідшє дезертйрувати. 
ДЕЗИДЕРАТ, у, ч. 1. Щось ба¬ 

жане; побажання; вимога. 2. Пред¬ 
мет, потрібний для поповнення му¬ 
зею, бібліотеки, колекції. 
ДЕЗІНВЕСТЙЦІЯ, ї, ж., фін. 

Нові капіталовкладення, сума яких 
не перекриває зменшення основно¬ 
го капіталу фірми (організації, 
підприємства). □ дезінвестувати, 
дезінвестицїйний. 
ДЕЗІНСЕКЦІЯ, ї, ж. Боротьба 

спеціальними засобами зі шкідли¬ 
вими комахами. □ дезінсекційний. 
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ, ї, ж. Розпад, 

розкладання, подрібнення цілого на 
частини. □ дезінтеґрувати, дезінтеґ- 
рацїйний. 
ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ї, ж. Заходи, 

спрямовані на знищення збудників 
інфекційних хвороб людини і тва¬ 
рин. • знешкодження. □ дез¬ 
інфектор, дезінфекційний, дез- 
інфікувати, дезінфікування, 
дезінфікуючий. 
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ, ї, ж. Свідо 

ме поширення неправдивої інфор¬ 
мації для введення в оману окре¬ 
мих людей або суспільства в цілому. 
□ дезінформатор, дезінформувати. 
ДЕЗОДОРАНТ, а, ч. Засіб, при¬ 

значений для поглинання неприєм¬ 
них запахів і ароматизації повітря, 
тіла, речей. / Балон (олівець, паку¬ 
нок), що містить у собі такий засіб. 

□ дезодорантовий, дезодорація, де¬ 
зодорувати, дезодоратор. 
ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ, і, Ж. Розлад 

організації; порушення порядку, 
дисципліни, нормальної діяльності. 
/ Розладнаність, розвалення. □ дез¬ 
організатор, дезорганізаційний, 
дезорганізувати, дезорганізуватися. 
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ, ї, ж. 1. Вве¬ 

дення в оману; позбавлення 
правильної орієнтації. 2. Втрата 
здатності орієнтуватися. □ дез¬ 
орієнтувати, дезорієнтуватися, дез¬ 
орієнтування, дезорієнтований, дез- 
орієнт^ючий. 
ДЕІНДЕ, присл. 1. В іншому 

місці; де-небудь. / куди-небудь; 
в інше місце. 2. У деяких місцях; 
де-не-^е. 
ДЕЇЗМ, у, ч. Філософське вчен¬ 

ня, що визнає Бога першопричиною 
світу, але заперечує його втручан¬ 
ня в явища природи і суспільного 
життя.. □ деїст, деїстйчний. 
ДЕЙНЕКА, и, V., іст. Примітив¬ 

но озбороений селянин (за гіпоте¬ 
зою Сл. Гр., сіеіпека — палка) — 
учасник повстання 1657 р. під про¬ 
водом М. Пушкаря на Лівобережній 
Україні./ перен. Розбишака; пали¬ 
вода. □ дейнецький, дейнецтво. 
ДЕЙТЕРІЙ, ю, V., хім. Важкий 

ізотоп водню; компонент важкої 
води, використовується в атомній 
енергетиці. 
ДЕЙТРОН, а, ч. Ядро атома важ¬ 

кого водню — дейтерію. 
ДЕКА, и, ж. 1. Частина корпусу 

струнних музичних інструментів, 
яка служить для відбиття і поси¬ 
лення звуків. 2. с. г. Деталь моло¬ 
тильного апарата в комбайні, мо¬ 
лотарці. 
ДЕКА... Перша частина складних 

слів на позначення «десять»: де¬ 
калітр, декаграм, декаедр та ін. 
ДЕКАБРЙСТ, а, V. Учасник лібе¬ 

рально-опозиційного руху в Росії 
поч. XIX ст. (завершився його роз- 



ДЕКАДА 215 ДЕКОМПЕНСАЦІЯ 

громом 14 грудня 1825 р. війська¬ 
ми рос імператора Миколи І). □ де- 
кабрйзм, декабрйстка, декабрйстсь- 
кий 
ДЕКАДА, и, ж. 1 Проміжок часу 

в 10 днів. 2 Десять днів, присвя¬ 
чені відзначенню якоїсь важливої 
події. Декада української культури 
в Азербайджані • десятиденка. 
□ декадний. 
ДЕКАДАНС, у, ч. 1. Напрям 

у мистецтві кінця XIX — поч. XX ст., 
характерний вираженням песимі¬ 
стичних та містичних настроїв і по¬ 
глядів. 2 Культурний занепад; 
регрес. • декадентство. □ декадент¬ 
ство, декадент, декадентка, дека¬ 
дентський, декадентйзм. 
ДЕКАЛОГ, у, *., церк. Десять 

заповідей у Біблії. 
ДЕКАН, а, ч. 1. Керівник факуль¬ 

тету у вищій школі. 2. церк. Стар¬ 
ша духовна особа в католицькій 
і англіканській єпархії (деканаті). 
□ деканський, деканша, деканат, де- 
канатський, деканеса. 
ДЕКВАЛІФІКАЦІЯ, ї, Ж. Втра 

та професійних знань, досвіду, умін¬ 
ня. □ декваліфікуватися, деквалі¬ 
фікований. 
ДЕКІЛЬКА, кох, числ., кільк. 

Невелика, незначна кількість. 
• кілька, кількоро. 
ДЕКЛАМАЦІЯ, ї, ж. 1. Мистецт¬ 

во виразного читання художніх 
творів / Виразне читання текстів. 
2. перен Манера говорити штучно 
піднесено, з фальшивими інтонаці¬ 
ями. / Пишномовні слова, лицемірні 
промови. □ декламатор, декламац¬ 
ійний, декламаційність, деклама¬ 
торський, декламування, декламу¬ 
вати. 
ДЕКЛАРАЦІЯ, ї, ж. 1. Офіцій¬ 

на заява з приводу чогось. / Урочис¬ 
те проголошення урядовою (партій¬ 
ною) організацією якихось 
важливих положень, принципів. 
/ Офіційний документ, в якому це 

викладено. 2. Назва деяких офіцій¬ 
них документів, що подають не¬ 
обхідні відомості про щось (когось). 
Митна декларація. 3. перен., літ. 
Нехудожній виклад, який не впли¬ 
ває на емоції. / Нічим не під¬ 
кріплені заяви, висновки, 
безпідставні обіцянки. □ деклара- 
тйвний, декларативність, деклара- 
тйвно, присл. декларування, декла¬ 
рувати. 
ДЕКЛАСОВАНИЙ , а, е. Який 

втратив зв’язки із суспільством; 
морально і фізично відпав від ньо¬ 
го. Л Декласований елемент — 
злочинець. 
ДЕКЛІНАЦІЯ, ї, ж. 1. Відхилен¬ 

ня. / астр. Відхилення магнітної 
стрілки від меридіана. / Відхилен¬ 
ня в русі небесних тіл. □ декліна¬ 
тор. 2. лінгв. Відмінювання іменних 
частин мови. 
ДЕКОДУВАТИ, дую, дуєш, не- 

док. Розшифровувати коди чисел, 
що надходять на входи логічних 
пристроїв./ образно. Взагалі розга¬ 
дувати щось утаємничене. □ деко¬ 
дування, декодований. 
ДЕКОКТ, рідше ДЕКОХТ, у, 

заст. Відвар найчастіше з лікуваль¬ 
них трав. 
деколи, присл. Інколи; іноді; 

коли-не-коли. 
ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ, ї, ж. Процес 

ліквідації колоніальної системи 
правління. □ деколонізувати, де- 
колонізований. 
ДЕКОЛЬТЕ, невідм., с. Глибокий 

виріз у верхній передній частині 
жіночої блузки або сукні. / образно. 
Про щось відверто продемонстро¬ 
ване, виказане. Душевне декольте. 
□ декольтований, декольтувати, 
декольтуватися. 
ДЕКОМПЕНСАЦІЯ, ї, Ж. Пору 

шення компенсації./ мед. Недостат¬ 
ня діяльність будь-якого органу або 
всього організму людини (тварини) 
через певні патологічні його вади. 
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Декомпенсація серця. □ деком п єн - 
сбваний. 
ДЕКОМПРЕСІЯ, ї, ж. Зменшен¬ 

ня тиску в апараті, пристрої. / мед. 
Зменшення артеріального тиску 
в людини (тварини) при зміні ат¬ 
мосферних умов. □ декомпресор. 
ДЕКОРАТИВНИЙ, а, е. 1. При¬ 

значений для оздоблення, прикра¬ 
си. 2. Який стосується художнього 
оформлення сцени (декорації) в те¬ 
атральній виставі. 3. перен. Живо¬ 
писний, мальовничий. 4. перен., 
несхв. Розрахований на зовнішній 
ефект; показний. □ декбр, деко¬ 
ративність, прнсл. декоративно, де¬ 
коратор, декорація, декорувати, 
декорування. 
ДЕКОРАЦІЯ, ї, ж. 1. Художнє 

оформлення місця дії у театральній 
виставі. 2. перен. Загальний вигляд 
чого-небудь. 3. перен. Щось зовні¬ 
шньо привабливе, але таке, що при¬ 
ховує непринадну суть чогось. 
ДЕКОРУМ, у, ч. Зовнішня при¬ 

стойність./ Обстановка (оформлен¬ 
ня, умови), відповідна до чийогось 
ранґу, службового становища. Дба¬ 
ти про декорум фірми. 
ДЕКРЕТ, у, ч. 1. Постанова уря¬ 

ду, що має силу закону. 2. Урядо¬ 
вий виконавчий акт (на відміну від 
законодавчого). Декрет про перехід 
на літній час. 3. розм. Декретна 
відпустка вагітній жінці на певну 
частину допологового і після¬ 
пологового часу. • указ, закбн. 
□ декретний, декретування, декре¬ 
тувати. 
ДЕКУДИ, прнсл. Кудись. / По¬ 

декуди. / Деінде. 
ДЕЛЕГАТ, а, ч:, узверт. делега¬ 

те. Виборний або призначений пред¬ 
ставник якоїсь установи, колективу. 
□ делегатка, делегатський, делега¬ 
ція, делегування, делегувати. 
ДЕЛГВЕРІ, невідм., с., юр. Пе¬ 

редавання права власності на то¬ 
вар однією особою іншій. 

ДЕЛІКАТЕС, у, ч. Вишукана тон¬ 
ка страва. / перен., образно Про 
щось приємне, несподіване, вишу¬ 
кане. Рідкісне видання — деліка¬ 
тес для книголюба. □ делікатесний. 
ДЕЛІКАТНИЙ, а, е. 1. Ввічли¬ 

вий, приємний, люб’язний, готовий 
до послуг. / Витриманий, пристой¬ 
ний. Делікатний вислів. 2. Який має 
приємний вигляд. / Витончений, тен¬ 
дітний, ніжний. Делікатні пелюст¬ 
ки ромашки. 3. Який потребує 
обережного, тактовного до себе 
ставлення. Делікатна справа. 4. 
Кволий, неміцний. □ делікатність, 
прнсл. делікатно. 
ДЕЛГРІЙ, ю, і ДЕЛГРІУМ, у, 

мед. Порушення свідомості люди¬ 
ни при деяких інфекційних захво¬ 
рюваннях, отруєнні (від алкого¬ 
лю — біла гарячка); виявляється 
в маренні, галюцинаціях. 
ДЕЛЬТА1, и, ж. Гирло річки 

з численними протоками й острів¬ 
цями. □ дельтовий. 
ДЕЛЬТА2, и. Назва четвертої 

літери грецької абетки. □ дельто¬ 
подібний, дельтаплан, дельтовйд- 
ний. 
ДЕЛЬТАПЛАН, а, ч. Літальний 

апарат з несучою поверхнею дель- 
таподібної форми. □ дельтапла- 
нерйзм спорт., дельтапланерйст. 
ДЕЛЬФІЙСЬКИЙ, а, е. ^ Дель- 

фГйський оракул — у Давній 
Греції оракул (провісник май¬ 
бутнього) з найважливішого храму 
в Дельфах. / перен. Провісник май¬ 
бутнього. 
ДЕЛЬФГН, а, ч. Велика морсь¬ 

ка тварина-ссавець з чорною спи¬ 
ною і білим черевом, найбільше 
здатна до приручення людиною. 
□ дельфінів, дельфінарій, дель¬ 
фіновий. 
ДЕЛЬФГНІЙ, ю, ч., і ДЕЛЬФГ- 

НІУМ, у. Трав’яниста декоративна 
рослина родини жовтецевих. • со- 
киркй, живокіст. 
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ДЕЛЮВІЙ, ю, ч., геол. Продук¬ 
ти руйнування гірських порід, 
накопичувані біля схилів через зру¬ 
шення та зсуви ґрунту. □ делюві¬ 
альний. 
ДЕМАГОГІЯ, ї, ж. Облудні обі¬ 

цянки, гасла, лестощі, викривлення 
фактів з боку політиків для завою¬ 
вання довіри мас. / перен. Взагалі 
поведінка будь-якої особи, яка на¬ 
магається створити собі попу¬ 
лярність названим способом. □ де- 
магбг, демагогічний, присл. 
демагогічно, демагогічність. 
ДЕМАРКАЦІЯ, ї, ж. І. Визначен¬ 

ня лінії державного кордону на 
місцевості. 2. мед. Зона запалення, 
що утворюється в живій тканині на 
межі з ділянками відмерлої. □ де¬ 
маркаційний. 
ДЕМАРКЕТИНҐ, у, ч. Лінія по¬ 

ведінки в маркетингу, націлена на 
зниження попиту на товари, випуск 
яких загальмований можливостями 
виробництва. 
ДЕМАРШ, у, ч. Дії, заходи дер¬ 

жави, дипломатично скеровані на 
застереження від певних дій іншої 
держави і спроба домагання в та¬ 
кий спосіб якихось поступок для 
себе. 
ДЕМАСКУВАТИ, кую, куєш, не- 

док., док. Порушувати, знищувати 
маскування. / перен. Викривати 
облудність чиїхось дій, вчинків, слів. 
□ демаскування, демаскуватися, 
демаскбваний. 
ДЕМБЕЛЬ, я, ч., розм. 1. Звіль¬ 

нення від строкової військової служ¬ 
би. / Пора, час такого звільнення. 
Скоро мені дембель буде. 2. Особа, 
ідо підлягає звільненню від строко¬ 
вої військової служби. 
ДЕМЕРЕДЖ, у, ч., мор. Штраф 

за перебільшення визначеного уго¬ 
дою, терміну розвантаження (заван¬ 
таження) судна. 
ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ, ї, Ж. 1. 

Роззброєння. / Зменшення військо¬ 

вої потуги держави. 2. Заборона 
тримати на певній території війсь¬ 
кові сили, мати оборонну промис¬ 
ловість. □ демілітаризований, 
демілітаризувати, демілітаризува¬ 
тися. 
ДЕМІСЕЗОННИЙ, а, е. Про одяг 

(взуття), придатний для носіння, 
навесні й восени. 
ДЕМІУРГ, а, ч. 1. іст. У Давній 

Греції — спочатку майстер, вільний 
ремісник, художник; потім — вища 
урядова особа в Дорійських держа¬ 
вах. 2. Одна з назв творця світу, 
Бога. 3. філос. Ідеальна першо¬ 
основа (за Платоном). 4. перен. 
Творча сила; творець чого-небудь. 
ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ, ї, ж. 1. Пе 

реведення збройних сил і економі¬ 
ки країни з воєнного стану на 
мирний. 2. Звільнення військово¬ 
службовців у запас після закінчен¬ 
ня терміну служби. 3. перен. Змен¬ 
шення активності в якійсь сфері 
діяльності. □ демобілізований, де¬ 
мобілізувати, демобілізуватися, де¬ 
мобілізаційний, дембель. 
ДЕМОГРАФІЯ, і, ж. Наука, що 

вивчає населення — всі змінй в його 
складі, розподілі, розташуванні, 
відтворенні та ін. □ дембграф, де¬ 
мографічний. 
ДЕМОКРАТИЗУВАТИ, зую, 

зуєш, недок. Здійснювати запрова¬ 
дження демократичних принципів 
у чомусь. / Перебудовувати інститу¬ 
ції держави для діяльності на демо¬ 
кратичних засадах. □ демократи¬ 
зація, ірон. демократизатор. 
ДЕМОКРАТІЯ, ї, ж. 1. Форма 

управління, політичний лад, при 
якому верховна влада належить 
народові. 2. Принцип організації 
колективної діяльності із забезпе¬ 
ченням активної й рівноправної 
участі всім членам колективу. 3. 
розм., часто ірон. Широкі верстви 
простолюду; протилежне аристо¬ 
кратія. □ демократ, демократйчний, 
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демократичність, демократизм, 
присл. демократйчно 
ДЕМОН, а, ч.\ узверт. демоне. 1. 

У давньогрецькій міфології — ниж¬ 
че божество, дух, що сприяє або 
перешкоджає намірам і діям лю¬ 
дини. 2. У християнстві — злий дух; 
ангел, вигнаний з раю Богом; по¬ 
плічник диявола. / перен. Уособлен¬ 
ня якогось пороку, нечистої при¬ 
страсті. Демони в душі буяють. 
□ демонізм, демонічний, присл. де¬ 
монічно, демонолбгія, демонський. 
ДЕМОНСТРАЦІЯ, і, ж. 1. Про¬ 

цесія, мітинг та інші форми прилюд¬ 
ного вираження суспільних на¬ 
строїв. Демонстрація солідарності. 
2. Публічний показ чого-небудь. 
Демонстрація моделей. 3. пед. На¬ 
очний метод навчання. Демонстра¬ 
ція таблиць. 4. Загрозливі дії з боку 
якоїсь держави щодо іншої. Демон¬ 
страція сили. 5. військ. Військові дії 
з метою замаскувати напрям голов¬ 
ного удару, дезорганізувати против¬ 
ника. 6. перен. Визивна, задирлива 
поведінка. □ демонстрант, демон¬ 
странтка, демонстратйвний, присл. 
демонстратйвно, демонстратйв- 
ність. 
ДЕМОНСТРУВАТИ, рую, руєш, 

недок. 1. Здійснювати демонстра¬ 
цію 1-5. / Виставляти щось на 
публічні оглядини. 2. Свідчити про 
щось; показувати щось. / Навмис¬ 
не щось підкреслювати, виставля¬ 
ти на передній план. Демонструва¬ 
ти свої м'язи. □ демонструватися, 
демонстратор, демонстраційний, 
демонстрування. 
ДЕМОНТАЖ, у, ч. Розбирання 

на окремі частини машин, апаратів, 
споруд, зняття їх з фундаменту. 
□ демонтувати, демонтбваний, де¬ 
монтування, демонтажник. 
ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ, ї, ж. 1. За¬ 

непад моральності; моральний роз¬ 
клад. 2. перен. Спад духовних сил, 
настрою, дисципліни. / Втрата здат¬ 

ності до дії. □ деморалізувати, де¬ 
моралізуватися, деморалізбваний, 
деморалізуючий. 
ДЕМОС, у, ч. 1. Народ. / Неприві- 

лейована частина суспільства. 2. іст. 
У Давній Греції — основна части¬ 
на вільного повноправного населен¬ 
ня, що протистояла аристократії. 
ДЕМПІНГ, у, ч. 1. Продаж то¬ 

варів на зовнішньому ринку за ви¬ 
кидними цінами. 2. фін., у спол. 
Валютний дбмпінґ — знецінення 
валюти країни щодо валюти краї¬ 
ни імпортера як засіб конкурентної 
боротьби. □ демпінговий. 
ДЕМПФЕР , а, ч. 1. техн. Прист¬ 

рій для зменшення розмаху меха¬ 
нічних коливань в електромашинах 
та ін. 2. муз. Пристрій у багато¬ 
струнних музичних інструментах 
для зменшення коливання струн 
і приглушення в такий спосіб зву¬ 
ку. □ демпферний. 
ДЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ, ї, ж., юр. 

1. Позбавлення (втрата) громадян¬ 
ства або вихід з нього. 2. ек. Заміна 
натуральних відносин у госпо¬ 
дарстві грошовими. □ денатуралі¬ 
зувати, денатуралізуватися. 
ДЕНАТУРАТ, у, ч. Спирт-сирець 

з доданими до нього отруйними біо¬ 
хімічними речовинами. □ денатуру¬ 
вати, денатурування, денатурація, 
денатурбваний. 
денацифікація , ї, ж., політ. 

Система заходів, спрямована на 
ліквідацію нацизму (фашизму) 
в політичному, економічному і гро¬ 
мадському житті після Другої світо¬ 
вої війни у країнах фашистського 
табору (Німеччина, Італія та ін.). 
□ денацифікувати, денацифікбва- 
ний. 
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, ї, ж. 1. 

Повернення державою націоналізо¬ 
ваних підприємств, майна колишнім 
власникам. • реприватизація. 2. 
Втрата національних особливостей 
культури, мови, традицій. • вина- 
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родбвлення. □ денаціоналізувати, 
денаціоналізуватися, денаціоналі- 
збваний. 
ДЕНДІ, невідм., ч. Вишукано, 

елегантно, модно одягнена людина. 
/ ірон. Піжон, франт. 
ДЕНДРАРІЙ , ю, ч. Частина те¬ 

риторії ботанічного саду, парку, де 
вирощують різні сорти дерев, кущів. 
• дендропарк. 
ДЕ-НЕБУДЬ, присл. 1. Десь; 

у якомусь місці. 2. розм. Кудись, 
куди-небудь. Поїду де-небудь відпо¬ 
чити. 
ДЕ-НЕ-ДЕ, присл. В окремих 

місцях, рідко; мало де. 
ДЕНОМІНАЦІЯ, ї, ж, фін. Зміна 

номінальної вартості грошових 
знаків з обміном за певним спів¬ 
відношенням старих знаків на нові 
з метою впорядкування грошового 
обігу, спрощення розрахунків тощо. 
□ деномінувати. 
ДЕНОНСАЦІЯ, ї, ж., дипл. По¬ 

відомлення однією державою іншої 
про відмову від укладення між 
ними угоди. □ денонсувати, денон¬ 
сування. 
ДЕНОТАТ, а, V., лот:, лінгв. Пред¬ 

мет як об’єкт називання певним іме¬ 
нем. □ денотатйвний, денотація. 
ДЕНТИН, у, ч. Міцн а кістко¬ 

подібна тканина, що становить ос¬ 
новну масу зуба людини (тварини). 
□ дентйновий. 
ДЕНЦЕ, я, с. 1. Зм.-пест. до дно. 

2. бот. Нижня частина цибулини 
і квіток деяких рослин. □ денцевий. 
ДЕН ЦІВКА, и, ж., зах. Західно¬ 

український різновид сопілки. 
ДЕНЩИК, а, ч. Солдат, при¬ 

кріплений до офіцера для обслуго¬ 
вування. 
ДЕНЬ, дня, ч. 1. Частина доби від 

сходу до заходу сонця, від ранку до 
вечора. / Про денне світло. Працюй; 
поки день 2. Доба, проміжок часу 
в 24 години. 3. Проміжок часу в ме¬ 
жах доби, зайнятий якоюсь діяль¬ 

ністю. Робо чий день; базарний день 
та ін. 4. Календарна дата, число 
місяця, присвячене якій-небудь 
події, особі. День фізика\ день 
відкритих дверей та ін. 5. у ми. Час, 
період, пора у житті людини, наро¬ 
ду. Дні беззаконія і зла. / Життя. 
До кінця своїх днів пам’ятатиму. 
*❖* День добрий — формула вітан¬ 
ня при зустрічі, листуванні; Серед 
білого дня — несподівано, відвер¬ 
то, прилюдно; Ясно, як Божий 
день — про щось абсолютно зрозу¬ 
міле, недвозначне; Абй день до 
вечора — абияк; без інтересу, ен¬ 
тузіазму; байдуже; День і ніч 
(днями і ночами) — весь час; 
постійно, безперервно; Вчорашній 
день — про щось застаріле, віджи- 
ле, немодне, минуле; День за днем 
(день у день, день при дні, день по 
дню) — постійно; тривалий час; 
(Цйми) днйми — незабаром; (На) 
чорний день — для убезпечення від 
лихої пори. 
ДЕПАРТАМЕНТ, у, ч. 1. Назва 

міністерства закордонних справ 
у США. • держдеп. 2. Адміністра¬ 
тивна одиниця територіального по¬ 
ділу у Франції. 3. іст. У Росії XVI — 
поч. XX ст. та деяких інших краї¬ 
нах — відділ у складі вищої дер¬ 
жавної установи або самостійний 
орган управління. Департамент на¬ 
родної освіти. □ департаментський. 
ДЕПЕША, і, ж. Термінове офі¬ 

ційне донесення, повідомлення. 
/ заст. Телеграма. 
ДЕПІЛЯЦІЯ, ї, ж. Процедура 

видалення волосся з косметичною 
або лікувальною метою. • епіляція. 
ДЕПО, невідм., с. 1. Транспорт¬ 

не виробниче підприємство, спору¬ 
да для зберігання, періодичного 
ремонту та обслуговування рухомо¬ 
го складу (локомотивів, вагонів та 
ін.). Л Пожежне дбпо — приміщен¬ 
ня для пожежних машин. 2. Склад 
для зберігання чого-небудь. 
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Військове депо. 3. перен., мед. На- 
зва органів-резервуарів у людини 
(тварин), в яких накопичується пев¬ 
на життєво важлива рідина, повітря 
(печінка, селезінка, жовчний міхур, 
легені). 
ДЕПОЗЙТ, у, ч. Гроші або 

цінні папери, адресовані через 
кредитну установу (банк, ощадка¬ 
су) кредиторові. /Те саме, вміще¬ 
не в кредитну установу як заклад 
або для зберігання. / Відповідна 
грошова операція. □ депозйтка, 
розм.у депозитний, депозйтор, де¬ 
позитарій. 
ДЕПОНУВАТИ, ную, нуєш, не- 

док. і док. 1. Вносити депозит. 2. 
Віддавати на зберігання. □ депо¬ 
нуватися, депонент, депонентський, 
депонування. 
ДЕПОРТ, у, фін. Купівля на 

фінансовій біржі цінних паперів 
з одночасним їх продажем на пев¬ 
ний термін за нижчим курсом. Про¬ 
тилежне — репбрт. 
ДЕПОРТУВАТИ, тую, туєш, не- 

док. і док. Виселення (примусове) 
з місця постійного проживання 
(країни) як засіб покарання. □ де¬ 
портація, депортування, депортова¬ 
ний. 
ДЕПРЕСІЯ, ї, ж. 1. Хворобливий 

стан пригніченості, апатичності. 2. 
Застій в економічному розвитку. 3. 
спец. Зона зниженого атмосферно¬ 
го тиску. □ депресанти), депресйв- 
ний, присл. депресйвно, депресій¬ 
ний. 
ДЕПУТАТ, а, ч. 1. Обраний го¬ 

лосуванням член органу державної 
влади. 2. Обрана або виділена осо¬ 
ба, уповноважена для виконання 
певних доручень. □ депутатка, де¬ 
путатство, депутатський, депутація, 
депутувати. 
ДЕРБІ, невідм., с. 1. Рисисті ви¬ 

пробування для скакових коней. 2. 
спорт.у перен. Змагання між клуба¬ 
ми одного міста в розкладі чем¬ 

піонату. Лондонське дербі між 
« Челсі» й «Арсеналом». 
ДЕРВІШ, а, ч.\ узверт. дервіше. 

Мусульманський чернець-жебрак. 
ДЕРТА і ДЖЕРГА, и, ж. 1. Тов¬ 

ста груба тканина, рядно. 2. заст. 
Верхній жіночий одяг — плахта 
з грубої тканини темного кольору. 
ДЕРЕВЙНА, й, ж. 1. Основна 

частина деревної маси стовбура 
між корою і серцевиною. 2. збірн. 
Оброблені для виробництва стовбу¬ 
ри дерева. 
ДЕРЕВГЙ, ю, ч. Трав’яниста за¬ 

пашна лікарська рослина. 
ДЕРЕВО, а, с. 1. Багаторічна 

рослина з твердим і високим сто¬ 
вбуром та гіллям, яке створює кро¬ 
ну. 2. Те саме, що деревина 2. пе¬ 
рен.у ірон. Про бездушну тупу 
людину. 3. сленґ. Знецінені, дешеві 
гроші. За дерево нічого путнього не 
купиш. *❖* РодовГдне дерево — схе¬ 
ма родоводу людини; За деревами 
лГсу не вйдно (не бачити) — не по¬ 
бачити важливого, захоплюючись 
дрібницями. □ деревйна, деревина, 
деревйще, дерев’яний, деревнйй, де¬ 
рев’яніти. 
ДЕРЕВОРИТ, у, ч. Техніка гра¬ 

вюри на дошці з дерева, розрізано¬ 
го впоперек шарів деревини. 
ДЕРЕВ’ЯНГТИ , нію, нієш, недок. 

1. Ставати твердим, як дерево. 2. 
перен. Втрачати чутливість; терп¬ 
нути, німіти. 
ДЕРЕЗА, й, ж. 1. Степовий кущ 

родини бобових. 2. Колючий кущ 
з родини пасльонових. • повій зви¬ 
чайний. 
ДЕРЕН, рну, ч. Поверхневий шар 

ґрунту, вкритий рослинами, густо 
пронизаний їх корінням. / Вирізані 
з цього шару окремі пласти. □ дер- 
нбвий, дернувати, дернйстий. 
ДЕРЕН, у, ч. Кущ або деревце 

родини кизилових з їстівними кис¬ 
лувато-солодкими ягодами. • кизйл. 
□ дереновий, деренівка. 
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ДЕРЕНЧАТИ, нчу, нчиш, недок. 
Видавати уривчасті дрижачі звуки. 
/ перен. Те ж саме (про людський 
голос) • дерчати, джеркотіти. □ де¬ 
ренчання, деренчлйвий. 
ДЕРЖАВА, и, ж., заст. 1. Має¬ 

ток, помістя, володіння. 2. Міцність, 
сила. Ноги не мали держави. 3. 
Влада, керівництво. / У спол. На 
державу вінчати (благословля¬ 
ти) — про дозвіл на владарювання. 
ДЕРЖАВА, и, ж. Апарат полі¬ 

тичної влади в суспільстві. / Краї¬ 
на з таким апаратом влади. 
□ державний, державець /сг., 
державність. 
ДЕРЖАТИ, ржу, ржиш, недок. 

1. Узявши чимось, тримати, не ви¬ 
пускати. / Підставляти що-небудь 
для одержання чогось. Держи чар¬ 
ку — зараз наллю. / Затримувати, 
не давати рухатися, тікати. Держіть 
злодія /2. Бути опорою чому-небудь; 
підтримувати. 3. Мати в себе, при 
собі. Держати собак. / заст Дер¬ 
жати за дружину. 4. Залишити 
в якому-небудь стані, положенні. 
Держати в полоні. 5. Зберігати, три¬ 
мати де-небудь. Гоошідержи в шу¬ 
хляді. 6. розм. Рухатися в певному 
напрямі. / У спол. Держати курс. 
7. перен. Точно виконувати. / У спол. 
Держати умову (слово). ^ Дер¬ 
жати язйк за зубами — мовчати; 
дотримувати таємниці. □ держати¬ 
ся, держално, держак, держидере¬ 
во, держиморда, держкйй. 
ДЕРЖАТИСЯ, жуся, ЖИШСЯ, не¬ 

док. 1. Учепившись за щось (кого- 
небудь), триматися, зберігати якесь 
положення. / перен. Прагнути збе¬ 
регти, утримати щось за собою. 
Держатися за посаду. 2. Перебува¬ 
ти в певному положенні, стані. Дер¬ 
жатися на воді. / Перебувати десь, 
знаходитися в певному місці. Дер¬ 
жати позаду когось. 3. перен. Не 
відступати, триматися міцно, не 
здаватися. 4. Дотримуватися певно- 
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го напрямку в русі. У переходах 
метро держися лівої сторони. 5. 
Дотримуватися чого-небудь, діяти 
згідно з чим-небудь. Держатися 
крайніх поглядів. 4- У чбму душа 
держиться — про дуже кволу або 
хвору людину; Такб, що й к^пи не 
держиться — нісенітниця; Держа¬ 
тися на волосйні — почуватися десь 
у чомусь дуже непевно; ледве-лед¬ 
ве триматися. 
ДЕРЖИДЕРЕВО, а, с. Кущова 

колюча рослина родини крушинових, 
що росте на схилах гір, в урочищах. 
ДЕРЗАТИ , аю, аєш, книжн.у не¬ 

док. 1. Діяти сміливо, не зупиня¬ 
ючись перед труднощами. 2. Осмі¬ 
люватися, наважуватися, прагнути. 
□ дерзкйй, дерзкість, дерзновенний, 
дерзання, дерзновенність, присл. 
дерзновенно. 
ДЕРЗНОВЕННИЙ, а, е, уроч., 

поет. Винятково сміливий. / Спов¬ 
нений поривання до чогось. 
ДЕРИВАЦІЯ, ї, ж.у спец. 1. 

Відведення води від головного рус¬ 
ла річки в бік по каналу. 2. Відхи¬ 
лення куль, снарядів у траєкторії 
їхнього польоту. 3. Творення по¬ 
хідних слів від слова-основи; сло¬ 
вотвір. □ дериват, дериваційний. 
ДЕРИЛЮД, а, ч.у розм. Здирник; 

хабарник; хапуга. 
ДЕРКАЧ1, а, ч. Невеликий пере¬ 

літний птах із характерним скри¬ 
пучим голосом. 
ДЕРКАЧ2, а, ч. 1. Старий стер¬ 

тий віник. 2. перен. пР О ЩОСЬ 
обірване, обсмикане. 
ДЕРМА, и, ж. Частина шкіри 

людини (тварини), розташована під 
епідермісом. □ дерматйт. 
ДЕРМАТЙН, у, ч. Штучна шкі¬ 

ра — просочена нітроцелюлозою 
тканина. □ дерматйновий. 
ДЕРМАТОЛОГІЯ, ї, ж. Галузь 

медицини, яка вивчає захворюван¬ 
ня шкіри. □ дерматблог, дермато¬ 
логічний. 
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ДЕРТИ і ДРАТИ, деру, дереш, 
недок. 1. Рвати, розривати на шмат¬ 
ки; роздирати. / Зношувати до дірок 
(про одяг, взуття). 2. Розривати по¬ 
верхню чого-небудь; роздряпувати 
3. перен. Брати надто дорого за що- 
небудь / Брати або вимагати ве¬ 
ликі хабарі, податки. 4. перен. Вик¬ 
ликати біль, неприємне почуття; 
подразнювати. У горлі дере. 5. розм. 
Бити когось; сікти різками. 6. пе¬ 
рен., розм. Поквапливо тікати. Дерн 
звідси, поки цілий. Дерб в^хо — 
неприємно (грубо, фальшиво) зву¬ 
чить; Дерти горло — багато крик¬ 
ливо говорити, співати, кричати; 
Дбрти на собГ волосся — про крайні 
вияви розпачу, відчаю, гніву; Дбрти 
нбса (кйрпу) — задаватися, 
безпідставно гоноритися; Дбрти 
шкуру (три шк^ри) — брати ве¬ 
ликі ціни; тяжко експлуатувати. 
□ дертися, дерун, дерунй, дерть. 
ДЕРТИСЯ, деруся, дерешся, не¬ 

док. 1. Розділятися на шматки; роз¬ 
риватися. / Зношуватися до дірок 
(про одяг, взуття). 2. Сходити на 
високу круту гору. / Вилазити на 
щось високе, чіпляючись за щось 
руками і ногами. / Пробиратися 
крізь щось важкопрохідне. 
ДЕРТЬ, і, ж. Борошно грубого 

млива для годівлі тварин. 
ДЕРУНЙ, ів, мн. Оладки з тер¬ 

тої картоплі. 
ДЕРУСИФІКАЦІЯ, і, ж. 1 Очи 

щення мови від русизмів. 2. Лік¬ 
відація наслідків русифікації. 
ДЕРЮГА, и, ж. Те саме, що 

дергй. / перен. Старий драний одяг. 
□ дерюжка. 
ДЕСАНТ, у, ч. 1. Висаджування 

військ у ворожому тилу. 2. Війська, 
призначені для висаджування або 
вже висаджені у ворожому тилу для 
ведення там бойових дій. 3. перен, 
жарт. Група людей (організація), 
яка з’явилася в іншому місці (місті, 
селі, країні) з певною метою. Наш 

оркестр — це музичний десант Ук¬ 
раїни в Німеччині. □ десантник, 
десантний, десантувати, десанту¬ 
ватися. 
ДЕСЕРТ, у, ч. Солодка легка 

страва (фрукти, компоти, морозиво 
та ін.), що її подають наприкінці 
обіду. / перен, образно Про щось 
цікаве на завершення події, ситуа¬ 
ції; успол. На десерт. □ десертний 
(у спол десертний стіл, десбртна 
ложка) 
ДЕСИҐНАТ, у, ч. Поняття, якого 

стосується відповідна назва / Зна¬ 
чення слова.П десиґнатйвний. 
ДЕСКРЙГІТОР, а, ч. Одиниця 

інформаційно-пошукової мови, що 
відповідає певному поняттю. 
ДЕСКРЙПЦІЯ, ї, ж. Опис, що 

констатує відношення між елемен¬ 
тами тексту. □ дескриптйвний, дес- 
крипційний. 
ДЕСНЙЦЯ, і, ж., уроч., книжн. 

Права рука. / Рука взагалі 
/ У спол. Каральна (караюча, 
Божа) деснйця — про неминуче по¬ 
карання за злодіяння. 
ДЕСПОТ, а, ч. 1. іст. У старо¬ 

давніх східних монархіях — прави¬ 
тель з необмеженою владою. 2. пе¬ 
рен. Жорстока, свавільна людина; 
тиран. □ деспотйзм, деспотйчний, 
присл. деспотйчно, деспбтка, деспотія. 
ДЕСТРУКЦІЯ, ї, ж. Розпад, роз¬ 

лад, руйнування чогось. / Порушен¬ 
ня нормальної структури, ситуації. 
□ деструктйвний, присл. деструк- 
тйвно. 
ДЕСЯТЙНА, и, ж, іст. 1. Стара 

одиниця міри земельної площі (1,09 
гектара, 2400 кв. саженів). 2. Де¬ 
сята частина доходів (прибутків), 
яку сплачувало населення на ко¬ 
ристь церкви (у спол. церковна де- 
сятйна). □ десятйнний. 
ДЕСЯТКА, и, ж. 1. Назва цифри 

і числа 10. / розм. Назва різних 
нумерованих цією цифрою пред¬ 
метів (грошових купюр, номерів 
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трамваїв, тролейбусів) 2. розм. 
Десять гривень (карбованців). З 
Гральна карта з десятьма вічками. 
4 іст Грубе полотно або пряжа 
в десять пасом. □ десяточка. 
ДЕСЯТКОВИЙ, а, е. Який має 

в основі числення десятки. Д Де¬ 
сятковий дріб — дріб, яким вира¬ 
жають десяті, соті, тисячні та ін. 
частини цілого 
ДЕСЯТНИК, а, у. 1. Старший 

у групі робітників на будівництві, 
у шахті 2. іст. Виборний поліційний 
чин на селі; десяцький. 
ДЕСЯЦЬКИЙ, ого, у., у знач ім., 

іст. 1. Те саме, що десйтник 2. 2. На 
Запорозькій Січі — ватажок ниж¬ 
чої військової одиниці — десятки. 
ДЕСЬ, присл. 1. У якомусь невиз- 

наченому місці. 2. У якомусь невиз- 
наченому напрямку; кудись. 3. 
Звідкись. 4. розм., у знач, частки, 
модального слова. Десь близько 
сотні людей зібралось. □ десь-інде, 
десь-інколи, десь-не-десь. 
ДЕТАЛЬ, і, ж. 1. Окремий факт, 

подробиця. 2. техн. Складова час¬ 
тина машини, механізму. □ деталь¬ 
ний, деталізувати, деталізований, 
деталізація, детальність, присл. де¬ 
тально. 
ДЕТЕКТИВ1, а, у. Агент таємної 

служби розшуку. 
ДЕТЕКТЙВ2, у, ч. Літературний 

твір або фільм, присвячений роз¬ 
криттю злочину, якоїсь заплутаної 
історії, ситуації. • сленг, дюдик, 
дюдюктйв. □ детектйвний. 
ДЕТЕКТОР, а, у., техн. 1. При- 

стрій у радіоприймачі для перетво¬ 
рення частот коливання хвиль. 
/ Найпростіший безламповий радіо¬ 
приймач. 2. Пристрій, за допомо¬ 
гою якого здійснюється виділення 
коливань низької частоти з високо¬ 
частотних модульованих коливань 
3. Пристрій для виявлення радіо¬ 
активного і теплового випроміню¬ 
вання елементарних частинок. 

Д Детбктор неправди — прилад 
для виявлення правдивості свідчень 
людини. □ детекторний. 
ДЕТЕРМІНАНТ, а, у і ДЕТЕР¬ 

МІНАНТА, и, ж. Пр ичина, що виз¬ 
начає виникнення явища. □ детер- 
мінувати, детермінований, 
детермінізм, детермініст. 
ДЕТОНАЦІЯ, і, ж. Поширення 

в речовині дуже швидкого (блиска¬ 
вичного) перетворення, викликано¬ 
го вибухом іншої речовини або 
ударом, струсом. □ детонатор, де¬ 
тонувати, детонаторний. 
ДЕТОНУВАННЯ, я, с. Неточне, 

фальшиве виконання музичного 
твору. 
ДЕ-ФАКТО, присл., юр. Фактич¬ 

но, на ділі, насправді; протилежне 
де-іЬре. 
ДЕФЕКАЦІЯ, ї, ж. 1. Очищення 

від бруду. 2. Виведення з організ¬ 
му людини (тварини) через аналь¬ 
ний отвір калових мас. 3. У цукро¬ 
вому виробництві — очищення 
сирового бурякового соку від сто¬ 
ронніх домішок. □ дефекаційний. 
ДЕФЕКТ, у, у. Вада, недолік. 

□ дефектний, дефектоскоп, де¬ 
фектоскопія. 
ДЕФЕКТЙВНИЙ, а, е. Який має 

психічні чи фізичні вад.и; не¬ 
нормальний. • розм. дебіл, дебіль¬ 
ний. □ дефектйвність, дефектблог, 
дефектолбгія. 
ДЕФЕНЗЙВА, и, ж. 1. заст. Обо¬ 

ронна тактика на війні. • оборона. 
2. іст. У Польщі (1918—1938 рр.) — 
поліція; таємна поліція. □ дефен- 
зйвний. 
ДЕФІБРИЛЯЦІЯ, і, ж., мед. 

Порушення нормальної серцевої 
діяльності. □ дефібрилятор. 
ДЕФІЛЕ, невідм., с., військ. Уще¬ 

лина, вузький прохід у важко- 
прохідній місцевості, зручний для 
затримки ворожих сил. 
ДЕФІЛЮВАТИ , люю, люєш, не- 

док. Проходити урочистим маршем 
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рядами, колоною перед ким-небудь. 
□ дефілювання, дефіляда. 
ДЕФІНІЦІЯ, і, ж. Коротке ви¬ 

значення, ідо відбиває істотні якості 
якогось поняття. □ дефінітйвний, 
дефініційний. 
ДЕФГС, а, ч. Коротка риска 

в графіці (письмі), що сполучає сло¬ 
ва або їх основи в одне ціле або 
прикладку з основним словом. 
/ Знак переносу частини слова 
з рядка в рядок. / Знак при скоро¬ 
ченому написанні слова (б-ка — 
бібліотека). 
ДЕФІЦЙТ, у. 1. Перевищення 

видатків над прибутками; збиток. 2. 
Мала кількість, нестача чогось по¬ 
рівняно з потребами. Дефіцит то¬ 
варів. □ дефіцйтний. 
ДЕФЛОРАЦІЯ, ї, ж., мед. Пору¬ 

шення цілісності дівочої пліви. 
/ Позбавлення цноти. 
ДЕФЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. фін. Штуч¬ 

не зменшення грошової маси, випу¬ 
щеної в обіг у період інфляції, з ви¬ 
лученням надлишку паперових 
грошей. 2. геол. Руйнування і роз¬ 
віювання гірських порід і ґрунтів 
під дією вітру. □ дефляцїйний. 
ДЕФОЛІАНТИ, ів, ми. Хімічні 

сполуки, які спричиняють опадан¬ 
ня листя з рослини. 
дефОлт, у, у., ек. 1. Невиконан¬ 

ня законних вимог або взятих на 
себе зобов’язань. 2. пР ипинення 
виплати відсоткових сум на цінні 
папери у разі ліквідації компанії. 
ДЕФОРМАЦІЯ, ї, ж. Зміна фор¬ 

ми або розмірів тіла під впливом 
зовнішніх сил. / Утворення непра¬ 
вильної форми внаслідок якихось 
причин; спотворення форми. □ де¬ 
формувати, деформування, дефор- 
мбваний, деформуватися. 
дехто, декого, займ.у неозначе¬ 

ний. Деякі люди; невелика група 
людей. / Хтось. 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ї, Ж. 1. 

Система управління, при якій час¬ 

тина функцій центральної влади 
переходить до місцевих органів уп¬ 
равління. / Розширення прав низо¬ 
вих органів управління. 2. Скасу¬ 
вання, руйнування або послаблення 
централізації. □ децентралізбва- 
ний, децентралізувати. 
ДЕЦИ... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення десятої долі 
чогось: дециметр, дециграм та ін. 
ДЕЦИБЕЛ, а, ч. Логарифмічна 

одиниця відношень енергій у радіо¬ 
техніці, акустиці, електротехніці. 
ДЕЦИМА, и, ж.у муз. 1. Інтервал 

між першим і десятим ступенями 
діатонічної гами. 2. Десятий ступінь 
у діатонічній гамі. 
ДЕЦИМАЛЬНИЙ, а, е. Спів¬ 

відношений до числа 10. • десятко- 
вий. 
ДЕШЕВИЙ, а, е. 1. Який мало 

коштує; недорогий. / Низької ціни 
що-небудь. 2. перен. Нічого не вар¬ 
тий; мізерний./ Малоінтелектуаль- 
ний. / Щось низької художньої вар¬ 
тості. □ дешевенький, дешевйзна, 
дешевина, присл. дешево, дешев¬ 
шати. 
ДЕШИФРУВАТИ, рую, руєш, 

недок. і док. 1. Читати текст, напи¬ 
саний умовними знаками або тай¬ 
нописом; розшифровувати. 2. Роз¬ 
пізнавати (розшифровувати) 
пам’ятки давньої писемності. 3. За 
допомогою електричного пристрою 
(дешифратора) перетворювати код 
числа на вході на певний сигнал на 
виході. □ дешифратор, дешифру¬ 
вання, дешифрбваний. 
ДЕЩО, дечого, займ.у неозначе¬ 

ний. 1. Небагато чого; що-небудь, 
щось. / Щось утаємничене. Розкажу 
тобі дещо на самоті. 2. У знач, 
присл. Трохи. Дещо пізніше. □ де- 
щйця. 
ДЕ-ЮРЕ, присл. Юридично; на 

підставі закону. / Формально. 
ДЕЯКИЙ , кого, займ. неознач. 1. 

Точно не визначений; якийсь. 2. Не- 
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значний, невеликим. 6. у знач. їм., 
мн. Певна частина; не всі. / Пооди¬ 
нокі. 
ДЖАЗ, у. 1. Різновид музичного 

мистецтва, який синтезував у собі 
мелодичні і ритмічні формули аф¬ 
риканської, американської та євро¬ 
пейської народної музики. / Вид 
розважальної, переважно танцю¬ 
вальної музики. 2. Оркестр або ан¬ 
самбль, що виконує таку музику. 
□ джаз-банд, джазйст, джазмен, 
джазовий. 
ДЖГУТ і рідко ЖГУТ, а, ч. 1. 

Туго скручений у вигляді канату 
(товстої вірьовки) шматок тканини, 
жмут соломи. 2. Еластична Гумова 
трубка, бинт тощо для перев’язу¬ 
вання кінцівок з метою припинен¬ 
ня кровотечі. 3. мн., заст. Спле¬ 
тені мішурні шнури на форменому 
одязі. 4. заст. Різновид картярсь¬ 
кої гри. □ джгутовий, джгуток, 
джгутик. 
ДЖГУТИК, а, ч. 1. Зменш, від 

джгут 1—3. 2. зоол. Ниткоподібні 
органи руху у вигляді виростків на 
тілі найпростіших — бактерій, 
клітин, губок та ін. / мн. Група од¬ 
ноклітинних організмів з подібни¬ 
ми виростками. 
ДЖЕЙЛ АУ, рідше ДЖАЙЛАУ, 

невідм., ЯЙЛА, и, ж. Високогірне 
літнє пасовисько 
ДЖЕЙРАН, а, ч. Парнокопитна 

степова тварина роду газелей. 
ДЖЕК-ПОТ, у, ч. Найбільший 

можливий виграш у лотереї за ра¬ 
хунок приєднання суми, не вигра¬ 
ної у попередніх тиражах. 
ДЖЕМ, у, ч. Густе, желеподібне 

варення з фруктів або ягід. 
ДЖЕМПЕР, а, ч. В’ язана кофта 

без коміра і застібок, яку одягають 
через голову. 
ДЖЕНДЖИ К, а, ч. Той, хто лю¬ 

бить пишно одягатись. / Легковаж¬ 
на людина • розм. піжбн. □ джен¬ 
джикувату дженджурйстий. 

8 Тлум словник укр мови 

ДЖЕНТЛЬМЕН , а, ч. 1. В англо¬ 
мовних країнах — особа, що додер¬ 
жується прийнятих у доброму то- 
варистві, аристократичному 
середовищі правил поведінки. 2. 
Про людину, що відзначається ви¬ 
шуканістю манер і одягу./ Взагалі 
коректний, дуже вихований чоловік, 
підкреслено уважний до жінок. 
/ ірон. Про людину, яка зовсім не 
відзначається вишуканістю поведін¬ 
ки, але прагне виділятися з маси. 
□ джентльменський, джентльмен¬ 
ство. 
ДЖЕРЕЛО, а, с. 1. Потік підзем¬ 

ної води (рідше — якоїсь іншої ре¬ 
човини), що виходить на поверхню 
землі. 2. перен. Те, що дає початок 
чому-небудь, звідки щось постає. 
/ Першопричина чогось. Біля дже¬ 
рел цивілізації. 3. спец. Писемна 
пам’ятка, документ, оригінал, на 
основі якого побудоване наукове 
дослідження. 4. заст. Кип’яч. 
’Ф' Бйти джерелом — активно, 
бурхливо виявлятися. □ дже¬ 
рельний, джерельце, джерелознав¬ 
ство, джерелознавець, джерело¬ 
знавчий. 
ДЖЕРКОТАТИ і ДЖЕРКОТІ- 

ТИ, кочу, котйш і кочеш, недок. 1. 
Те саме, що деренчіти. / Цвірінька¬ 
ти, щебетати, цвірчати (про птахів 
і комах). 2. Говорити швидко, нероз¬ 
бірливо або незрозуміло. □ джер- 
котлйвий, джеркотуха, джеркотун, 
джеркотання, джеркотіння. 
ДЖЕРСІ', невідм., с. Вовняна або 

шовкова в’язана тканина. / Одяг 
з цієї тканини. 
ДЖИҐА, и, ж. і ЖИҐА, и. 1. Ста¬ 

ровинний англійський парний на¬ 
родний (моряцький) танець кельт¬ 
ського походження; пізніше — 
салонний. / Одна з варіантних зак¬ 
лючних п’єс у швидкому темпі 
інструментальної сюїти барокової 
музики. 2. іст. Середньовічний смич¬ 
ковий музичний інструмент. 
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ДЖИҐГТ, а, ч. Вправний відваж¬ 
ний вершник; у зверт. джиґїте. 
□ джигітський, джигітування, джи¬ 
гітувати. 
ДЖИҐУН, а, ч.\ у зверт. джиґу¬ 

не. 1. Баламут; легковажний зали¬ 
цяльник. 2. Дженджик. □ джи¬ 
гунець, джиґунчик, джиґунський, 
джиґунка (суч.). 
ДЖИН1, у, ч. Ялівцева горілка. 
ДЖИН2, а, ч. У давньоарабсько- 

му фольклорі — фантастична істо¬ 
та (дух), створена Аллахом з без¬ 
димного полум’я, яка може бути 
доброю або злою стосовно людини. 
ДЖИНГОЇЗМ, у, ч. Світоглядна 

система, побудована на крайніх 
войовничих шовіністичних ідеях; 
ШОВІНІЗМ. □ ДЖИНҐОІСТ, ДЖИНҐОІСТ- 

ський, розм. джйнґо. 
ДЖИНСИ, ів, мн. Штани особ¬ 

ливого крою з міцної бавовняної 
тканини, часто прошитої кольорови¬ 
ми нитками (назва походить від 
місця першого виробляння цієї тка¬ 
нини — м. Генуї в Італії). □ джйнсо- 
вий. 
ДЖИП, а, ч. Легковий авто¬ 

мобіль підвищеної прохідності. 
ДЖИХАД, у, ч. За настановами 

ісламу, священна війна мусульман 
проти невірних, оголошувана за пев¬ 
них умов. • газават. 
ДЖГУ-ДЖЙТСУ, невідм., с. 

Японська система підготовки до 
самозахисту без зброї, елементи якої 
використовують у дзюдо. / Вид 
спортивної боротьби, побудований 
на цій системі. 
ДЖМІЛЬ, меля, ч., рідше 

ЧМІЛЬ, меля. Велика комаха з ро¬ 
ду бджолиних з товстими мохнатим 
тулубом. ^ ДжмелГв слухати 
(Джмелі в голові гудуть) — бути 
в стані запаморочення; Під джме¬ 
лем (бути) — напідпитку. 
ДЖОК, а і ЖОК, ч. Молдавсь¬ 

кий народний рухливий танець. 
/ Музика до цього танцю. 

ДЖОКЕР, а, ч. У деяких кар¬ 
тярських іграх (покері та ін.) особ¬ 
лива додаткова карта найвищої 
цінності, якою можна замінити (за¬ 
бити) будь-яку іншу карту. 
ДЖОНАТАН , у, ч. 1. Зимовий 

сорт яблуні з темно-червоними пло¬ 
дами. 2. Плоди цієї яблуні. 
ДЖОНКА, и, ж. Китайський і 

малайський різновид вітрильного 
човна з широкими й високо підня¬ 
тими носом і кормою. 
ДЖОУЛЬ, я, ч. Одиниця роботи 

або енергії в Міжнародній системі 
одиниць (від прізвища англійсько¬ 
го фізика Дж.П. Джоуля). 
ДЖУНГЛІ, ів, мн. 1. Тропічні 

важкопрохідні деревно-чагарникові 
хащі, перевиті ліанами. 2. /терен., 
розм. Про щось важкодоступне, 
малозрозуміле. Фінансові джунґлі. 
ДЖУРА, и, ч., іст:, у зверт. джуро. 

Зброєносець (як правило, юнак) 
у козацької старшини в Україні 
XVI—XVIII ст. □ фольк. джуронька. 
ДЖУТ, у, ч. Рід тропічних трав’я¬ 

нистих рослин родини липових, ви¬ 
рощуваний переважно в Індії як 
технічна культура. □ джутовий. 
ДЗБАН, ДЖБАН і розм. ЖБАН, 

а, ч. Глекоподібний глиняний або 
металевий посуд для води, молока, 
квасу та ін. □ дзбаник, джбаник, 
жбаник, дзбанок, жбанбк. 
ДЗВЕНГТИ, ню, нйш, недок. 1. 

Видавати високий деренчливий ме¬ 
талевий звук. / Утворювати чим- 
небудь такий звук. 2. перен. Звуча¬ 
ти дзвінко (про голос). Дзвеніти 
у в^хах (у голові) — відчуття дзво¬ 
ну в голові від напруження, сла¬ 
бості, втоми та ін. □ дзвенькання, 
дзвенькати, дзвенькіт, дзвенячий, 
дзвенючий, дзвеніння. 
ДЗВІН \ дзвона, ч. Ударний сиг¬ 

нальний металевий інструмент 
у вигляді порожнистої зрізаної 
груші з підвішеним усередині удар¬ 
ником. □ дзвоник, дзвінбчок, 
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дзвінбк, дзвонйти, дзвонар, 
дзвінйця. 
ДЗВІН2, дзвону, ч. Звуки, утво¬ 

рювані ударами, коливанням чого- 
небудь металевого, скляного. 
• дзвякіт, дзвякання. □ дзвеніти, 
дзвінкйй, дзеленчати, дзвеніння, 
дзвенькання, дзвенькіт, дзвінкість, 
дзвенючий, присл. дзвінко. 
ДЗВІНЙЦЯ, і, ж. Вежа для 

дзвонів на церкві або при церкві 
(окрема будівля з дзвонами). 
□ дзвінйчка. 
ДЗВІНКЙЙ, а, е. Який голосно 

і чітко звучить. / Про голос з мета¬ 
левим тембром. Л Дзвінка моне¬ 
та — металеві гроші; Дзвінкйй 
прйголосний, лінгв. — приголосний, 
який вимовляється за участю голо¬ 
су й шуму. □ присл. дзвінко, 
дзвінкість, дзвінкоголбсий. 
ДЗВОНАР, я, ч. 1. Служитель, 

який дзвонить у церковні дзвони. 2. 
перен., зневажл. Той, хто без потре¬ 
би багато говорить. • базіка, 
плетун. □ дзвонарський. 
ДЗВОНИКИ, ів, ми. Трав’янис¬ 

та рослина з блакитними, синіми, 
фіолетовими або білими квітами, 
що формою нагадують дзвін1. 
□ дзвіночки, дзвбникові. 
ДЗВОНЙТИ, ню, ниш, недок. 1. 

Видавати звуки, подібні до дзвону2. 
2. Викликати телефонним дзвони¬ 
ком абонента, співрозмовника. 
/ Говорити по телефону. 3. перен., 
ірон., розм. Без потреби багато го¬ 
ворити. / Поширювати чутки, 
плітки. • дзеленчати, дзвякати, 
дзенькати. □ дзвонар, дзвоніння. 
ДЗЕН, невідм., ч. Одна з найвп- 

ливовіших шкіл буддизму в Японії. 
ДЗЕРКАЛО, а, с. 1. Відшліфо¬ 

вана поверхня, що відображає пред¬ 
мети, які перед нею знаходяться. 
/ Спеціально виготовлений предмет 
з такою поверхнею. Дивлюсь у дзер¬ 
кало 2. перен Те, що є відображен¬ 
ням якихось подій. Очі — дзеркало 

душі. 3. Гладка поверхня чого-не¬ 
будь. / Спокійна, блискуча поверх¬ 
ня води. □ дзеркальний, дзеркаль¬ 
ник, присл. дзеркально, дзеркальце, 
віддзеркалювати. 
ДЗЙҐА, и, ж. 1. Дитяча іграшка 

у вигляді кола або кулі на осі, яка 
при швидкому обертанні утримуєть¬ 
ся вертикально. 2. перен. Вертка, 
метушлива людина. 
ДЗИГАРГ, ів, мн. Годинник на¬ 

стінний або на великій вежі у місті. 
□ дзиґарики. 
ДЗЙГЛИК, а, ч., розм. Стілець; 

стільчик. 
ДЗИЖЧАТИ, чу, чйш, недок. 

Видавати одноманітні дрижачі зву¬ 
ки при польоті (про комах). / пе¬ 
рен. Про таке звучання куль при 
польоті, моторів машин та ін. ме¬ 
ханічних апаратів. □ дзижчання. 
ДЗЙЗНУТИ, ну, неш, док. 1. 
Швидко, з дзижчанням пролетіти 
мимо чогось, когось. 2. перен., розм. 
Сильно вдарити когось. □ дзйзка- 
ти, дзйгнути. 
ДЗОТ, у, ч., військ. Складноско- 

рочення від «дерево-земляна обо¬ 
ронна точка». 
ДЗУСЬ, ДЗУСЬКИ, виг. 1. Крик, 

яким відганяють котів. 2. перен., 
предикат, годі; зась. 
ДЗЮБАТЙЙ, а, е. Рябий від 

віспи. 
ДЗЮДО, невідм. і І ІЗЮ-ДО. 

Японський національний вид бо¬ 
ротьби (самозахисту без викорис¬ 
тання зброї). / Вид спортивної бо¬ 
ротьби з застосуванням больових 
прийомів. □ дзюдоїст. 
ДЗЮРЙТИ, йть, недок., розм. 

Текти, витікати тонким струменем. 
/ дит. Пісяти. □ присл. дзюркбм. 
ДЗЮРКОТГТИ, очу, отйш, недок 

1 Витікаючи, утворювати монотонні 
булькаючі звуки, шум. 2. Текти, ви¬ 
тікати струмком, потоком. □ дзюр¬ 
котання, дзюркіт, дзюрчати, дзюр¬ 
чання. 

8,: 
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ДЗЯВКАТИ , каю, каєш, недок. 1. І ДИВАН3, а, ч. У літературах 
Пискливо гавкати (про малих со- Близького і Середнього Сходу — 
бак). 2. перен.у розм. Грубо, недо- збірка віршів одного поета з суво- 
речно говорити (про неповажану рим порядком жанрової і римової 
людину). □ дзявкання, дзявкнути, послідовності. 
ДЗЯВКІТ, ДЗЯВКОТІТИ, дзяволити, дзяв- ДИВЕРГЕНЦІЯ , ї, ж. у спец. 1. 
котіння. біол. Розходження ознак в ор- 
ДЗЬОБ, а, ч. Подовжена загост- ганізмів однієї систематичної гру- 

рена і покрита рогівкою ротова ча- пи в процесі еволюції, що приво- 
стина у птахів і деяких тварин, дить до виникнення нових видів. 2. 
/ Такої форми деталь, пристрій лінгв. Перетворення діалектів 
в апаратах. □ дзьобати, дзьобатий, однієї мови на окремі мови. / Пе- 
дзьббик. ретворення варіантів однієї фоне- 
ДЙБА, и, ж.у іст. 1. Середньовіч- ми на окремі фонеми. 3. мат. Чис- 

незнаряддя катування. 2. перев. мн. ло, що характеризує зміну 
Колода, яку накладали на ноги або векторного потоку в кожній точці 
на руки арештанта. векторного поля. 4. мед. Розведен- 
ДИБАТИ, аю, аєш, недок. По- ня зорових осей очей шляхом 

вільно і важко або невміло пере- повороту очних яблук назовні. Про¬ 
ставляти ноги ходячи. / Ходити на тилежне — конвергенція. □ дивер- 
милицях, з костуром; шкандибати ґентний. 
• дибуляти, шкандибати. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ї, ж.у ек. 
ДЙБКИ, присл. Сторч, стійма. Поширення господарської, фінансо- 

• дйбом, сторчака. Дйбки вої діяльності на нові сфери (роз¬ 
ставити (стйти)— а)(про тварин) ширення номенклатури товарів, 
зводитися на задні ноги; б) вер- послуг та ін.). □ диверсифікацїйний. 
тикально ставати (зводитися); ДИВЕРСІЯ, ї, ж.у військ. 1. 
в) чинити опір, протидіяти; запе- Підривні дії (підпали, руйнування 
речувати щось завзято; Волбсся та ін.), що здійснюються з метою 
дйбом (дйбки) ста£ (стйло) — завдати шкоди воєнному й еконо- 
про відчуття великого страху, пе- мічному потенціалу держави, посія- 
реляку. ти тривогу серед населення. / Те 
ДИВ, а, ч.у міф. 1. У слов’янській ж саме під час війни, здійснюване 

міфології — зловісна сила у вигляді в тилу ворога. 2. Військова опера- 
птаха. 2. У східній (мусульманській) ція (маневр), що здійснюється з ме- 
міфології — демон, злий дух. тою відвернути сили й увагу про- 
ДИВАК, а, ч. Людина з незвич- тивника від головного напрямку 

ними уподобаннями, особливими воєнних дій. 3. перен. Підривна 
звичками, яка викликає подив діяльність у галузі ідеології й по- 
у оточуючих. □ дивакуватий, ди- літики. Ідеологічна диверсія. 
вацький, дивацтво, дивйчка. □ диверсант, диверсійний, дивер- 
ДИВАН1, а, ч. Рід великих м’я- сантка. 

ких меблів для сидіння і лежання. ДИВЕРТИСМЕНТ, у, ч. 1. Кон- 
□ диванчик, диванний. цертна програма з естрадних 
ДИВАН2, у, ч.у іст. 1. Рада з ви- номерів як заключна частина вис- 

щих сановників у султанській Ту- тави або концерту. 2. У балеті й опе- 
реччині. 2. У деяких мусульмансь- рі — вставні (переважно танцю- 
ких країнах — урядова установа в вальні) номери, не пов’язані 
адміністративних і судових справах, з основним сюжетом. 3. Легка 
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віртуозна музична п’єса типу по- І ДИВГЗІЯ.І, ж. Тактичне з’єднан- 
пурі. □ дивертисментний. 
ДИВЙТИСЯ , дивлюся, дивишся, 

недок. 1. Спрямовувати погляд, 
прагнути побачити кого-, що-небудь. 
/ Мати змогу бачити. Кошеня вже 
дивиться. / Підглядати, зазирати 
кудись з цікавістю. / Спостерігати 
за чим-небудь. 2. перен. Звертати¬ 
ся думками до кого-, чого-небудь. 
/Бр ати приклад з кого-небудь, на¬ 
слідувати когось. / Звертати увагу 
на когось, щось. Весь світ дивиться 
на першопрохідців Місяця. 3. Бути 
зверненим у яку-небудь сторону. 
Вікна дивляться на південь. 4. На¬ 
глядати за ким-небудь, піклувати¬ 
ся про когось. 5. Ставитись до ко¬ 
гось, чогось певним чином; мати 
певну точку зору. Я дивлюся на це 
схвально. 6. наказ, сп. дивйсь!, див¬ 
іться! у знач. виг. для вираження: 
а) зауваження, застереження; 
б) здивування, захоплення, докору, 
обурення. 7. У знач, вставного слова. 
А воно, дивись, заговорило, та ще 
н басом. Бісом (вовком) дивй- 
тися — дивитися вороже; Дивйти- 
ся в з^би (в рот) — уважно 
стежити; Дивйтися в корінь — 
з’ясовувати суть справи; Дивйтися 
згорй вниз — ставитися зверхньо, 
зневажати; Дивйтися крізь паль¬ 
ці — а) бути неуважним; б) свідо¬ 
мо комусь у чомусь потурати; Дивй¬ 
тися іншими очйма — змінити свою 
точку зору на когось, щось; Дивй¬ 
тися смбрті у вічі — перебувати 
в сильній небезпеці; Дйвлячись 
колй (якйй, що, кудй) — залежно 
від... 
ДИВІДЕНД, у, ч. Частина при¬ 

бутку акціонерних товариств, яку 
періодично розподіляють між акці¬ 
онерами відповідно до кількості 
акцій. / перен. у спол. Мйти диві¬ 
денди з чогось — мати у чомусь 
якусь вигоду, певний зиск. □ ди¬ 
відендний. 

ня в сухопутних військах і військо¬ 
во-повітряних силах. □ дивізійний, 
дивізіон, дивізібнний. 
ДЙВО, а, с. 1. Те, що викликає 

подив, здивування. / Стан, викли¬ 
каний здивуванням. З дива став як 
укопаний. 2. Те, що викликає зачу¬ 
довуваний, захоплення; чудо; щось 
дуже гарне. Дйво дйвне — щось 
чудове; 3 доброго дйва — ні з того 
ні з сього; без причини; На дйво — 
надзвичайно. □ дивний, присл. 
дивно, дивовижа, дивина, дивбвись- 
ко, дивовижний, дивоглядний, диву¬ 
вати, дивуватися, присл. дивом, 
дивування. 
ДИГАМІЯ, ї, ж. Двоєжонство, 

двошлюбність. 
ДИГІТАЛІС, у, V., бот. 1. Трав’я¬ 

ниста рослина із схожими на напер¬ 
сток квітами; має лікувальні 
властивості. • наперстянка. 2. Ліку¬ 
вальний препарат для хворих на 
серце з листя цієї рослини. 
ДИДАКТИКА, и, ж. 1. Частина 

педагогіки, яка розробляє загальні 
методи навчання і виховання в про¬ 
цесі навчання. 2. заст. Повчальність, 
наставництво, дидактизм. □ ди- 
дактйзм, дидактйчний, заст. дидакт, 
дидактйчність. 
ДИЗАЙН, у, ч. Художнє констру¬ 

ювання предметів, проектування 
естетичного вигляду промислових 
виробів; оформлення інтер’єрів. 
□ дизайнер, дизайнерський. 
ДЙЗЕЛ Ь, я, ч. 1. Двигун внутріш¬ 

нього згоряння важкого палива, яке 
займається від стискування (від 
прізвища німецького винахідника 
Р. Дізеля). 2. розм. Поїзд найчасті¬ 
ше приміського сполучення з тако¬ 
го типу двигуном. □ дйзельний. 
ДИЗЕНТЕРІЯ, ї, ж. Гострозараз¬ 

на інфекційна хвороба ураження 
(запалення) слизової оболонки тов¬ 
стого кишечника, що супрово¬ 
джується отруєнням організму. 
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• різачка, бігунка розм. □ дизен¬ 
терик, дизентерійний. 
ДИК, а, ч. Дикий кабан. • вепр. 
ДЙКИЙ, а, е. 1. ( про тварин) 

Який живе на волі, не приручений; 
протилежне — свійський. / (про 
рослини) Який не вирощують, не 
культивують; протилежне — куль¬ 
турний. / (про місцевість) Не об¬ 
роблений, пустинний, незаселений. 
2. (про людей) Який знаходиться на 
стадії первісної культури. / у знач, 
ім. Те ж саме. 3. сором’язливий, 
відлюдькуватий (про людей). 
/ Полохливий, непривабливий 
(про тварин). 4. Який викликає 
подив, дивний. / Неймовірний, 
страшний. Дикі утиски влади. 5. 
Який важко стримати, нестрим¬ 
ний. Дикий крик. □ дйкість, 
присл. дйко, дикуватий, дичавіти, 
дикорбслий, дикун, дикунство, 
дикунський, дикунка. 
ДИКОБРАЗ, а, ч. Великий гри¬ 

зун з жорсткою темно-бурою щети¬ 
ною і твердими голками на спині. 
ДИКОРОСЛИЙ, а, е. Я кий рос¬ 

те без догляду, некультивований. 
□ дикоростучий. 
ДИКСИЛЕНД, у, ч. Джазова 

музика ньюорлеанського стилю 
з акцентованим ритмом акомпане¬ 
менту. / Ансамбль білих музикантів, 
що виконував таку музику. 
ДИКТ, у, ч. Деревний матеріал, 

склеєний з кількох тонких пласти¬ 
нок дерева. • фанера. □ дйктовий. 
ДИКТАНТ, у, ч. П исьмова конт¬ 

рольна або навчальна вправа, ви¬ 
конувана як запис тексту(окремих 
слів) на слух. • розм. диктовка. 
ДИКТАТ, у, ч. 1 . У міжнародному 

праві — нерівноправний договір 
(угода), нав’язаний однією держа¬ 
вою іншій. 2. Політика нав’язуван¬ 
ня своїх умов, вимог, угод сильною 
державою іншій, слабшій державі. 
/ перен. Те ж саме стосовно однієї 
людини (групи людей) щодо іншої 

людини (групи людей). □ диктатор, 
диктаторський, диктатура. 
ДЙКТОР, а, ч. Працівник радіо 

або телебачення, який читає текст 
перед мікрофоном. / Ведучий окре¬ 
мої телепередачі. □ дйкторка, 
дйкторський. 
ДИКТОФОН, а, ч. Апарат для 

записування людського мовлення 
з метою його збереження і відтво¬ 
рення в разі потреби. □ диктофбн- 
ний. 
ДИКТУВАТИ , тую, туєш, недок. 

1. Проказувати, читати що-небудь 
іншому (іншим) для запису. 2. пе¬ 
рен. Безвідмовно наказувати ко¬ 
мусь./ Ставити вимоги, підказува¬ 
ти. Стиль твору диктує вибір 
художніх засобів. 
ДИКУН, а, ч. 1. Людина з пле¬ 

мені, що перебуває на рівні первіс¬ 
ної культури. / перен., зневажл. Про 
грубу некультурну людину. 2. 
Відлюдна, сором’язлива людина. 
• відлюдник, самітник. □ дикунець, 
дикунка, дикунський, дикунство. 
ДЙКЦІЯ, ї, ж. Вимова. / Мане¬ 

ра вимовляти слова, склади, звуки 
у розмові, співі, декламуванні. 
ДИЛЕМА, и, ж. 1. Умовивід 

з умовним та роздільним засновка¬ 
ми (або — або), з яких необхідно 
обрати один, оскільки третій є не¬ 
можливим. 2. перен. Необхідність 
вибору між двома небажаними 
можливостями, ситуаціями, суджен¬ 
нями. 
ДЙЛЕР, а, у., ек. 1. Особа або 

установа — торговельний представ¬ 
ник підприємства, фірми. 2. Біржо¬ 
вий посередник, який займається 
купівлею і продажем цінних па¬ 
перів. □ дйлерський, дйлерство. 
ДИЛЕТАНТ, а, ч. Особа, що зай¬ 

мається якоюсь справою (в науці, 
техніці, мистецтві), маючи в ній 
лише поверхневі знання; аматор. 
□ дилетантка, дилетантський, диле- 
тантйзм, дилетантство. 
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ДИЛІЖАНС, а, у., іст. Багато¬ 
місна карета для кінного перевезен¬ 
ня пасажирів, вантажу й пошти. 
ДИЛОГІЯ, ї, ж. 1. іст. У давньо¬ 

грецькому театрі — двоактна дра¬ 
ма. 2. Два самостійні художні (пе¬ 
реважно літературні) твори, 
пов’язані задумом, сюжетом, пер¬ 
сонажами. 
ДИМ, у, у. 1. Суміш дрібних твер¬ 

дих частинок (сажі, попелу) і газо¬ 
подібних продуктів, що виділяються 
в повітря при згорянні чого-небудь. 
■Ф- Аж дим іде — дуже інтенсивно; 
Дйму без вбгню не буває — про 
щось небезпричинне; Дим коромис¬ 
лом (стовпом) — великий шум, 
гамір; про енергійні дії десь; 
З дймом пішло — згоріло, загину¬ 
ло; У дим п’яний — зовсім сп’яні¬ 
лий. 2. іст., метон. Житло, господар¬ 
ство як податкова одиниця в 
Україні X—XVII ст. / Податок на 
житло у Київській Русі; подимне. 
□ диміти, димйтися, димний, ди- 
мовйй, димовлбвлювач, димбк, ди¬ 
мохід, дймчастий. 
ДИМАР, я, у. 1. Труба для відве¬ 

дення диму з печі в приміщенні. 2. 
спец. Прилад з міхом для обкурю¬ 
вання бджіл. 
ДЙМАТИ, аю, аєш, не док., розм. 

Дути міхом; качати. □ дймавка. 
ДИМЕДРОЛ, у, у. Медичний 

препарат протиалергійного і заспо¬ 
кійливого діяння. 
ДИМОРФГЗМ, у, у., біол. 1. На¬ 

явність у одного виду тварин більш 
або менш різко відмінних форм. 
/ Статевий диморфізм. 2. Наявність 
в одного виду рослин двох форм або 
в якогось органа рослини подвійної 
форми. □ диморфний. 
ДЙНА, и, ж. Одиниця виміру 

сили в механіці. 
ДИНАМІК, а, у., розм., спец. 

Електродинамічний гучномовець. 
/ Підсилювач звуку в музичній і ра¬ 
діоапаратурі. 

ДИНАМІКА, и, ж. 1. Розділ ме¬ 
ханіки, в якому рух тіл розгляда¬ 
ють у зв’язку з прикладанням до них 
сили. / спец, у спол. терм. Динамі¬ 
ка механізмів і машйн; Динаміка 
споруд та ін. 2. Стан руху, хід роз¬ 
витку чого-небудь. Динаміка подій. 
3. муз. Сила звучання. / Розділ те¬ 
орії музики про відтінки звучання 
як засіб музичної виразності. □ ди- 
намїзм, динамічний, прнсл. динам¬ 
ічно. 
ДИНАМГТ, у, у. Вибухова речо¬ 

вина, застосовувана у військовій 
і гірничій справі. □ динамітний, ди¬ 
намітник, динамітовий. 
ДИНАМО, невідм., ДИНАМО- 

МАШЙНА, и, ж. Стара назва елек¬ 
трогенератора. □ розм. динамка. 
ДИНАМОМЕТР, а, у. Прилад 

для вимірювання величини сили. 
• силомір. □ динамометрйчний, ди¬ 
намометрія. 
ДИНАР, а, у. 1. Старовинна зо¬ 

лота монета в країнах мусульмансь¬ 
кого Сходу. 2. Назва грошової оди¬ 
ниці ряду країн Азії, Африки та 
Європи. □ динарій заст. 
ДИНАСТІЯ, ї, ж. 1. Мон а рхи того 

самого роду (сім’ї), які змінюють 
один одного на троні у державі за 
правом успадкування або спорідне¬ 
ності. 2. перен. Кілька поколінь 
однієї родини, що передають від 
батьків до дітей фах, майстерність 
тощо. Династія хліборобів. □ дина- 
стйчний. 
дйнґо, невідм., у. Дикий авст¬ 

ралійський собака. 
ДИНОЗАВР, а, у. Велетенський 

рослиноїдний плазун мезозойської 
ери. / перен. Про людину застарі¬ 
лих поглядів, різко відмінних від 
сучасних; рідше — про дуже зас¬ 
тарілі механізми, машини, апарати. 
/ перен. Про одіозну людину. Ди¬ 
нозаври раннього кучмозою. 
ДЙНЯ, і, ж. 1. Баштанна росли¬ 

на з великими запашними плода- 
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ми. 2. Соковитий круглий, частіше 
довгастий плід цієї рослини. 3. 
розм., спорт. Овальний довгастий 
м’яч для гри в регбі. □ динний, 
дйнька. 
ДИПЛОДОК, а, ч. Рід вимерлих 

велетенських рослиноїдних ящеро- 
тазових динозаврів. 
ДИПЛОКОК, а, ч. Рід кулястих, 

розташованих парами бактерій, 
анаеробів. 
ДИПЛОМ, а, ч. 1. Документ, 

офіційне свідоцтво про закінчен¬ 
ня навчального закладу або про 
присвоєння якогось звання з пев¬ 
ними правами. 2. Почесна наго¬ 
рода, свідоцтво, грамота за високі 
успіхи у виробництві, науці, мис¬ 
тецтві, спорті. 3. розм. Дипломна 
робота (розм. диплбмка) — дослі¬ 
дження або проект, виконувані 
для одержання посвідчення про 
закінчення вищого або середньо¬ 
го спеціального закладу. □ дип- 
лбмник, диплбмка, дипломний, 
диплбмниця, дипломбваний, дип¬ 
ломант. 
ДИПЛОМАТИКА, и, ж., спец. 

Розділ джерелознавства, що вивчає 
походження, зміст і структуру ак¬ 
тових джерел. 
ДИПЛОМАТІЯ, ї, ж. 1. Діяль¬ 

ність уряду та спеціальних органів 
зовнішніх зносин щодо здійснення 
зовнішньої міжнародної політики 
держави. 2. перен. Тонкий розраху¬ 
нок або хитрування, спрямовані на 
досягнення певної мети. / у спол. 
Дипломатію розвбдити. □ дип¬ 
ломат, дипломатка, дипломатйчний, 
присл. дипломатйчно. 
ДИПОЛЬ, я, ч. 1. фіз. Пристрій, 

у якому два різнойменні рівні за 
величиною електричні заряди 
містяться на певній відстані один 
від одного. • двополюсник. 2. ра¬ 
діо. Антена у вигляді двох симет¬ 
рично розташованих провідників 
□ дипбльний. 

ДЙПТИХ, а, ч. 1. іст. У давніх 
греків і римлян — дві сполучені 
вкриті воском дощечки для письма. 
2. Ікона на двох стулках; складень. 
3. худ. Дві картини, пов’язані од¬ 
ним задумом. 4. муз. Музичний цикл 
з двох п’єс. 
ДИРЕКТИВА, и, ж. Керівна на¬ 

станова вищої інстанції підлеглій 
(начальника — підлеглому). □ ди- 
ректйвний. 
ДИРЕКТОР1, а, ч. Керівник 

підприємтва, установи, навчально¬ 
го закладу. □ директорат, директор¬ 
ка, директрйса1, директорський, 
директорування, директорувати, 
дирекція. 
ДИРЕКТОР2, а, ч., спец. Про¬ 

відник спеціального призначення в 
радіоапаратурі. 
ДИРЕКТОРІЯ , ї, ж., іст. Назва 

урядів у деяких країнах (Україна, 
1918—1920 рр., Франція 1795— 
1799 рр.). 
ДИРЕКТРИСА1, и, ж. Жінка- 

директор. 
ДИРЕКТРЙСА2, и, ж., мат. 1. 

Пряма лінія, властивість якої 
полягає в тому, що відношення 
віддалі між будь-якою точкою 
кривої і її фокусом до віддалі 
між тією ж точкою і цією пря¬ 
мою є величина незмінна. 2. 
військ. Середня лінія сектора 
артилерійської стрільби; основ- 
ний напрям, у якому ведуть цю 
стрільбу. 
ДИРИГУВАТИ, ґую, ґуєш, недок. 

1. Керувати оркестром, хором під 
час виконання музичного твору. 2. 
перен. Робити певні рухи, жести 
у повітрі; жестикулювати. □ ди¬ 
ригент, дириґентка, диригентський, 
диригування. 
ДИРИЖАБЛЬ, я, ч. Повітро¬ 

плавний апарат з корпусом, напов¬ 
неним легким Газом, двигуном з по- 
вітряним гвинтом; керований 
аеростат. 
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ДИРЧАТИ, чу, чйш, недок. Утво¬ 
рювати різкі сухі звуки, що нага¬ 
дують тріск (про автоматичну 
зброю, мотори, деякі механізми). 
/Деренчати. □ дйркати, дйркнути, 
дйркання, дирчання. 
ДИС... Префікс, що надає понят¬ 

тю, до якого додається, протилеж¬ 
ного або заперечного смислу: дис- 
гармбнія, диспалаталізація та ін. 
ДИСБАКТЕРІОЗ, у, у., мед. 

Якісна зміна бактеріальної мікро¬ 
флори організму, переважно кишеч¬ 
ника. 
ДИСБАЛАНС, у, у. 1. Неврівно¬ 

важеність обертових деталей маши¬ 
ни щодо їхньої осі. 2. перен. По¬ 
рушення відповідності компонентів 
якого-небудь процесу, явища. / По¬ 
рушення балансу у чомусь. 
ДИСГАРМОНІЯ, ї, ж. 1. муз. 

Порушення закономірного поєд¬ 
нання музичних тонів. / Немило¬ 
звучність, різноголосся, розлад. 2. 
Відсутність розмірності, порушен¬ 
ня гармонії у чомусь. 3. перен. Вза¬ 
галі, розлад, різнобій, хаотичність. 
□ дисгармонійний, дисгармоній¬ 
ність, дисгармоніювати. 
ДИСЕРТАЦІЯ, і, ж. Наукова 

праця, яку підготовлено для при¬ 
людного захисту на здобуття нау¬ 
кового ступеня. □ дисертант, ди¬ 
сертантка, дисертаційний, дйсер 
(сленг). 
ДИСИДЕНТ, а, ч. 1. Особа, 

релігійні погляди якої розходяться 
з догматами пануючої церкви. 
• віровідступник. 2. Інакодумець, 
який виступає проти панівної 
У країні ідеології, суспільного ладу. 
О дисидентка, дисидентство, диси¬ 
дентський. 
ДИСИМІЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. біол. 

Процес руйнування органічних ре¬ 
човин (розклад), що входять до скла¬ 
ду живих тіл. Процес, протилежний 
асиміляції і нерозривно з нею по- 
аязаний як один з етапів обміну 

речовини в організмах. 2. л/нгв. За¬ 
міна у слові одного з двох однако¬ 
вих або близьких за вимовою звуків 
іншим, менш спорідненим. • розпо¬ 
дібнення. □ дисимілювати, дисимі¬ 
люватися, дисимілятйвний. 
ДИСК, а, у. 1. Плоский круг, круг¬ 

ла пластинка. 2. Легкоатлетичний 
снаряд для кидання сочевидної фор¬ 
ми. 3. Магазин для патронів у руч¬ 
ному кулеметі, автоматі. 4. Носій 
інформації у вигляді круглої пла¬ 
тівки з феромагнітним або світло¬ 
чутливим покриттям. / Грам¬ 
платівка. □ дйсковий, дискоббл, 
дискета, дископодібний, дискотека, 
дискотечний. 
ДЙСКАНТ, а, у. 1. Високий дитя¬ 

чий голос, відповідний жіночому 
сопрано. / Голос дорослого співа¬ 
ка, подібний хлоп’ячому. 2. Співак 
з таким голосом. □ дискантбвий. 
ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ, і, Ж. 1. 

Позбавлення кваліфікації на під¬ 
ставі визнання кого-небудь нездат¬ 
ним або негідним займатися пев- 
ною спеціальністю, невідповідним 
певній посаді. 2. спорт: Позбавлен¬ 
ня спортсмена або команди права 
участі в змаганнях за порушення 
правил змагання або норм поведін¬ 
ки. □ дискваліфікувати, дисквалі¬ 
фікуватися. 
ДИСКЕТА, и, ж. Касета з носієм 

інформації у вигляді гнучкого дис¬ 
ка, яку використовують в електрон¬ 
но-обчислювальних машинах, ком¬ 
п’ютерах. □ розм.ух искетка. 
ДИСК-ЖОКЕЙ, я, у. Ведучий 

дискотеки. 
ДИСКОМФОРТ, у, у. Брак на¬ 

лежних умов, потрібних для спокою, 
врівноваженості, нормальної жит¬ 
тєдіяльності, праці людини; невиго¬ 
да. □ дискомфбртний, диском- 
фбртність, присл. дискомфбртно. 
ДИСКОНТ, у, у., фін. 1. Облік 

(купівля) векселя. 2. Обліковий 
відсоток, який стягують банки при 
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обліку векселя. 3. Знижка ціни то¬ 
вару, валюти. 4. Різниця між номі¬ 
налом цінного паперу та його бір¬ 
жовим курсом. □ дискбнтний, 
дисконтбвий, дисконтер, дисконту¬ 
вати, дисконтування. 
ДИСКОТЕКА, и, ж. 1. Зібрання 

або сховище платівок (дисків). 
• фонотека. 2. Музичний молодіж¬ 
ний клуб з танцювальною залою. 
/ Вечір відпочинку (танці) молоді 
в такому клубі. □ дискотековий, 
дискотечний. 
ДИСКРЕДИТАЦІЯ, ї, ж. Свідо¬ 

мий підрив довір’я до когось, чогось. 
/ Приниження гідності, авторитету 
когось. □ дискредитацїйний, дис¬ 
кредитування, дискредитувати. 
ДИСКРЕТНИЙ, а, е. Складений 

з окремих частин; перервний, роз¬ 
дільний; протилежне — неперерв¬ 
ний, суцільний. Д Дискретні вели¬ 
чини — величини, окремі значення 
яких розмежовуються кінцевими 
проміжками; Дискретна зміна — 
стрибкоподібна зміна. □ дис¬ 
кретність, присл. дискретно. 
ДИСКРИМІНАЦІЯ, ї, ж. Обме¬ 

ження або позбавлення прав пев¬ 
них категорій громадян за расовою 
або національною належністю, полі¬ 
тичними і релігійними переконан¬ 
нями, статтю тощо. / У міжнарод¬ 
них відносинах — створення умов, 
які ставлять якусь державу (групу 
держав), її організації, громадян 
в гірше становище порівняно з ін¬ 
шими. / розм., несхв. Про створен¬ 
ня для когось невигідних умов, 
ситуацій. □ дискримінаційний, дис¬ 
кримінований, дискримінувати, дис- 
кримінування. 
ДИСКУВАТИ, кую, куєш, недок. 

Обробляти землю дисковим культи¬ 
ватором, дисковою бороною. □ дис- 
кування. 
ДЙСКУРС, у, ч. Складне комуні¬ 

кативне явище, що включає до себе, 
окрім тексту, ще й екстралінгвіс¬ 

тичні чинники (знання про світ, мету 
адресанта та ін.), необхідні для ро¬ 
зуміння тексту. / Мовлення. □ дис¬ 
курсивний. 
ДИСКУСІЯ, ї, ж. 1. Широке пуб¬ 

лічне обговорення якогось спірного 
(суперечливого) питання. • дебати. 
2. перем. Спір, суперечка. □ диску¬ 
сійний, присл. дискусійно, дискуту¬ 
вати, дискутуватися. 
ДИСЛОКАЦІЯ,!, ж. 1. Розташу¬ 

вання, розміщення збройних сил на 
певній території. / перен. Розташу¬ 
вання, розміщення чого-небудь десь 
2. геол. Зміщення шарів гірських 
порід, головним чином під впливом 
внутрішніх сил Землі. 3. мед. 
Зміщення кісток під час переламів. 
□ дислокаційний, дислокувати, дис¬ 
локуватися, дислокування. 
ДИСМЕНОРЕЯ, ї, ж. Розлад 

менструацій (місячних). □ дисмено- 
рейний. 
ДИСОНАНС, у, ч. 1. муз. Негар¬ 

монійне поєднання двох і більше 
звуків, порушення співзвучності; 
відсутність милозвучності; проти¬ 
лежне — консонанс. 2. літ. Непов¬ 
на рима, коли в словах, що риму¬ 
ють, збігаються приголосні при 
значній розбіжності голосних. 3. 
перен. Відсутність у чомусь гар¬ 
монії, невідповідність слів, поведін¬ 
ки когось настроям, переконанням 
інших людей. / Те, що вносить роз¬ 
лад у що-небудь, суперечить чомусь. 
□ дисонансовий, дисонувати. 
ДИСОЦІАЦІЯ, ї, ж. 1. хім. Роз¬ 

кладання молекул на простіші мо¬ 
лекули, атоми, радикали, йони. 2. 
псих. Порушення зв’язності (розлад) 
у психічних процесах. □ дисоціатйв- 
ний, дисоціювати. 
ДИСПАНСЕР, у, ч. Спеціальний 

лікувально-профілактичний заклад, 
до завдань якого належить виявлен¬ 
ня хвороб на ранніх стадіях, ліку¬ 
вання, систематичний нагляд за 
станом здоров’я окремих груп на- 
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селення з метою запобігання таких 
хвороб. □ диспансерний, диспансе¬ 
ризація, диспансеризаційний, дис¬ 
пансеризувати. 
ДИСПЕПСГЯ, ї, ж. Порушення 

процесів травлення. □ диспепсич¬ 
ний. 
ДИСПЕРСІЯ, ї, ж. 1. Подрібнен¬ 

ня або розсіяння чого-небудь. 
/ у спол. Дисперсія світла — роз¬ 
клад білого світла на його кольоро¬ 
вий спектр. 2. мат. Міра розсіяння 
можливих значень випадкової вели¬ 
чини навколо її середнього значен¬ 
ня. □ дисперсійний, дисперсний, 
дисперсність. 
ДИСПЕТЧЕР, а, ч. Особа, що 

регулює рух транспорту або хід 
роботи на підприємстві з одного 
центрального пункту. / перен., 
спорт. Гравець команди, який свої¬ 
ми діями (ласуванням м’яча, шай¬ 
би) підвищує ефективність команд¬ 
ної гри, регулює дії інших гравців. 
□ диспетчерський, диспетчерська 
у знач, ім., диспетчеризація. 
ДИСПЛЕЙ, ю, ч. Пристрій для 

виведення інформації на екран 
ЕОМ (електроннообчислювальної 
машини). □ дисплейний. 
ДИСПОЗЙЦІЯ, ї, ж. 1. військ. 

План розташування сухопутних 
військ або флоту для бою або на 
місці стоянки. 2. заст. Письмовий 
наказ військам на бій або похід. 
/ перен. Наказ, розпорядження ке¬ 
рівника. 3. юр. Складова частина 
правової норми, яка визначає пра¬ 
ва й обов’язки учасників право¬ 
відносин. □ диспозиційний. 
ДИСПОНУВАТИ, ную, нуєш, 

недок. 1. фін. Розпоряджатися 
вільними коштами (сумами) на ра¬ 
хунках комісіонерів або кореспон¬ 
дентів банку. 2. перен. Зловживати 
владою; владно розпоряджатися. 
О Диспонування, диспонент. 
ДИСПРОПОРЦІЯ, і, Ж. Не¬ 

сумірність, невідповідність частин 

чого-небудь; порушення пропорцій¬ 
ності. • непропорційність. □ дис¬ 
пропорційний, диспропорційність, 
присл. диспропорційно. 
ДИСПУТ, у, ч. Публічний спір 

(обговорення) на наукову, літера¬ 
турну та ін. тему. • дискусія, деба¬ 
ти, обговбрення. □ диспутант, дис- 
путантка, диспутувати. 
ДИСТАЛЬНИЙ, а, е, мед. Най- 

віддаленіший від середньої площи¬ 
ни тіла (про ділянку органа, части¬ 
ну тіла людини або тварини). 
ДИСТАНЦІЯ, ї, ж. 1. Віддаль 

між чим-небудь. / Часовий про¬ 
міжок між подіями. 2. спец. Госпо¬ 
дарська одиниця поділу залізниць, 
шосейних і водних шляхів. 3. спорт. 
Ділянка між стартом і фінішем 
у змаганнях з бігу, плавання, лиж¬ 
них, ковзанярських, кінних пере¬ 
гонів. 4. перен. Різниця у соціаль¬ 
ному становищі, посадах тощо. 
□ дистанційний, дистанціюватися. 
дистанціювАтися , ююся, 

юєшся, недок., док., розм. Відмежу¬ 
ватися, відокремитися від кого-не- 
будь, чогось, виявляючи цим несхва¬ 
лення, осуд, неучасть. 
ДИСТИЛЮВАТИ, люю, люєш, 

недок. Очищати рідину перегонкою. 
□ дистилювання, дистильбваний, 
дистилятор, дистиляційний, дисти¬ 
ляція. 
ДИСТРИБУЦІЯ, ї, ж. 1. Розчле¬ 

нування, розподіл. 2 лінгв. Розподіл 
мовних одиниць у потоці мовлення 
або в системі мови відповідно до 
законів мови. □ дистрибутйвний. 
ДИСТРИБ’ЮТОР, а, ч. Оптовий 

торговець, підприємець або фірма, 
які займаються збутом (реаліза¬ 
цією) продукції. • реалізатор, комі¬ 
вояжер (заст.). □ дистриб’юторсь- 
кий. 
ДИСТРОФГЯ, ї, ж. Порушення 

живлення тканин органів або орга¬ 
нізму людини чи тварини в цілому, 
що призводить до виснаження 
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організму. □ дистрбфік, дистро¬ 
фічний. 
ДИСФУНКЦІЯ, ї, ж. Порушен¬ 

ня, розлад функцій органа або 
організму. 
ДИСЦИПЛІНА, и, ж. 1. Обов’яз¬ 

кове для всіх членів колективу 
(суспільства) підкорення твердо 
встановленим порядкам, правилам. 
/ Витриманість, звичка до суворого 
порядку. Дисципліна праці. 2. Га¬ 
лузь наукового знання як навчаль¬ 
ний предмет. □ дисциплінарний, 
дисциплінбваний, дисциплінбва- 
ність, дисциплінувати. 
ДИТЙНА, и, ж. (ми. ДГти, 

ДІТЕЙ). 1. Маленька дівчинка або 
маленький хлопчик. / Про наївну, 
недосвідчену людину. Не будь ди¬ 
тиною — не кажи дурниць. 2. Син 
або дочка, незалежно від віку. 3. 
перен. Той або те, що успадкували 
характерні риси епохи, середовища 
та ін. Дитина воєнних часів. □ дитя, 
дитйніти, дитинство, дитйчий, дит¬ 
будинок, дитсадбк, дитйнний, присл. 
дитйнно, дитинча, дитйнка, дитй- 
нонька. 
ДИТИНЕЦЬ1, нця, у., іст. Цент¬ 

ральна укріплена частина міста 
в Київській Русі, огороджена стіна¬ 
ми. • кремль. 
ДИТИНЕЦЬ2, нцй, у. Хворобли¬ 

вий стан у вагітних жінок і малих 
дітей. 
ДИТЙНГТИ, ію, їеш, недок. Впа¬ 

сти в дитинство; поводити себе як 
мала дитина. / Пустувати. • малі¬ 
ти. □ дитйнний, дитйнність. 
ДИТЙНСТВО, а, с. 1. Дитячий 

вік, дитячі роки. 2. Збірне до дитй- 
на. 3. перен. Первісний стан, по¬ 
чатковий етап чогось. Дитинство 
людства. 
ДИФАМАЦІЯ, ї, ж. Публічне 

оголошення (публікація) відомостей, 
які ганьблять честь і гідність грома¬ 
дянина, псують репутацію особи, 
установи, організації. 

ДИФЕРЕНТ, у, у. 1. Кут повз- 
довжного нахилу судна внаслідок 
різниці осадки носа й корми. 2. 
Різниця між цінами на товар при 
його замовленні й отриманні. 
ДИФЕРЕНЦІАЛ , а, у. 1. мат. 

Головна частина приросту функції, 
пропорційна приростові аргументу. 
2. техн. Механізм у трансмісії ко¬ 
лісних машин, який забезпечує ве¬ 
дучим колесам необхідну різницю 
у швидкості обертання на поворо¬ 
тах. □ диференціальний. 
ДИФЕРЕНЦІЮВАТИ , ЮЮ, ЮЄШ, 

недок. 1. Розділяти, розчленовува¬ 
ти що-небудь на окремі різнорід¬ 
ні елементи. 2. У математичному 
аналізі — знаходити диференціали 
функцій. □ диференцїйний, ди¬ 
ференціація, диференційбваний, 
присл. диференційбвано, диферен¬ 
ціювання. 
ДИФІРАМБ, а, у. 1. Жанр ан¬ 

тичної лірики — хвалебні твори на 
честь богів (спочатку — Діоніса) 
і героїв. 2. перен. Перебільшена по¬ 
хвала, прославляння кого-, чого- 
небудь. Дифірамби спів&ти — 
надмірно захвалювати, вихваляти, 
прославляти. □ дифірамбічний. 
ДИФРАКЦІЯ, ї, ж. Огинання 

хвилями (звуковими, світловими) 
зустрічних перешкод. □ дифрак¬ 
ційний. 
ДИФТЕРЙТ, у, V., ДИФТЕРІЯ, 

ї, ж. Гостра інфекційна хвороба, 
переважно дитячого віку, яка ви¬ 
являється в ураженні мигдалин, 
верхніх дихальних шляхів і отруює 
весь організм. □ дифтерйтний, диф¬ 
терійний, розм. дифтерйтник. 
ДИФТОНГ, а, у. Сполучення двох 

голосних, вимовлюваних як один 
склад. • двозвук. □ дифтонгізація, 
дифтонгічний. 
ДИФУЗІЯ, ї, ж. 1. Процес взає¬ 

много проникнення речовин при 
безпосередньому стиканні або крізь 
поруватий перетин. 2. Дифузійний 
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апарат, за допомогою якого спо¬ 
вільнюють рух газу або рідини; ди¬ 
фузор. □ дифузійний, дифузор, ди¬ 
фузний, дифундувати. 
ДЙХАТИ, аю, аеш, недок. 1. Втя¬ 

гати й випускати легенями повітря, 
роблячи вдих і видих. / Виявляти 
ознаки життя. Він ледве дихає. 
/ перен. Віяти, повівати. Вітер лед¬ 
ве дише. 2. перен. Цілком віддава¬ 
ти себе, присвячувати себе комусь, 
чомусь. Тобою лиш дишу. 3. перен. 
Бути пройнятим чимось, виражати 
щось. Дихати ненавистю. -Ф- Дйха- 
ти чортом — мати на когось злість; 
Дйхати на л&дан — бути тяжко 
хворим, при смерті. □ дихавйця, 
дйхання, дйхальний, дйхальце, дйха- 
тися, дихнути. 
ДИХОТОМІЯ, ї, ж. 1. Послідов¬ 

не ділення цілого на дві частини, 
потім кожної частини знову на дві 
і т.д. 2. астр. Поділ диска плане¬ 
ти або Місяця термінатором. 
□ дихотомічний, присл. дихото¬ 
мічно. 
ДИЧАВГТИ, ію, ієш, недок. 1. 

Набувати первісного, природного, 
некультурного стану. / Ставати ди¬ 
ким, спустошеним, запустілим. 2. 
перен. Відвикати від спілкування 
з людьми. 
ДИЧИНА, и, ж. 1. Дикі птахи 

і звірі, на яких полюють. / М’ясо 
таких птахів (звірів), використову¬ 
ване в їжу. • дичавина. 2. Глухе, 
запустіле місце. / перен. Мешка¬ 
нець таких місць. • глушина. 
ДИЧКА, и, ж. Дике, некультиво- 

ване плодове дерево або кущ. / Плід 
Цієї рослини. • дичок. □ дичкбвий. 
ДИШЕЛЬ, шля, ч. і рідшеДЙШ- 

ДО, а, с. Товста жердина, при¬ 
кріплена до передньої частини воза 
Для запрягання коней. / Така ж жер¬ 
дина для з’єднання причепа з трак¬ 
тором. □ дйшельний 
ДИЯВОЛ, а, ч.\ узверт. дияволе. 

Біс, чорт, сатана. / Уживається як 

лайливе слово. □ дияволйця, дия¬ 
воленя, диявольський, присл. дия¬ 
вольськи. 
ДИЯКОН, а, ч., церк.\ у зверт. 

дияконе. Нижчий духовний чин, по¬ 
мічник священика у церковних 
відправах. • дяк. □ дияконйха, ди- 
яконйця, дияконський. 
ДІАБбТ, у, ч. Хвороба людини, 

пов’язана з порушенням водно-со¬ 
льового обміну. □ розм. діабетик, 
діабетичний. 
ДІАГНОЗ, у, ч. Висновок про 

хворобу на підставі обстеження хво¬ 
рого. / перен., ірон. Взагалі висно¬ 
вок про щось на підставі аналізу. 
□ діагнбстика, діагнбст, діагностй- 
чний, діагностування, діагносту¬ 
вати. 
ДІАГОНАЛЬ, і, ж. 1. мат. Пря¬ 

ма лінія, що сполучає дві несуміжні 
вершини багатокутника або знахо¬ 
диться між двома вершинами ба¬ 
гатогранника, які не знаходяться на 
одній його грані. / шах., у спол. 
рухатися по діагон&лі — навскіс 
по клітинах шахової дошки, не під 
прямим кутом. *Ф По діагоналі (чи¬ 
тати, дивйтись, переглядати) — 
неуважно, поверхово. 2. Груба тка¬ 
нина з рубчиками по скісній лінії. 
□ діагональний, присл. діагональ¬ 
но, діагоналевий. 
діаграма, и, ж. 1. Графічне 

зображення, співвідношення між 
величинами у вигляді ліній, сто¬ 
впчиків, секторів круга тощо. 2. 
Зображення шахівниці у шаховій 
(шашковій) літературі. □ діаграм¬ 
ний, діаграмна. 
ДІАДЕМА, и, ж. 1. Пов’язка 

з коштовностями для голови у дав¬ 
ньогрецьких жерців. 2. Жіноча до¬ 
рогоцінна прикраса у вигляді неве¬ 
ликої відкритої корони. 
ДІАКРИТИЧНИЙ, а, е. Надряд 

новий або підрядковий додатковий 
знак при букві як показник особли¬ 
вого вимовлення звука, позначува- 
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ного буквою; У спол. Діакритйчний 
знак. 
ДІАЛЕКТ, у, ч. Місцевий різно¬ 

вид мови; говірка. □ діалектизм, 
діалектальний (рідко), діалектний, 
діалектблог, діалектологічний. 
діалектика, и, ж. і. у перві¬ 

сному значенні (лог.) — мистецтво 
полеміки, логічний метод встанов¬ 
лення істини шляхом виявлення 
й подолання суперечностей у суд¬ 
женнях противника. 2. Філософсь¬ 
ка наука про найзагальніші закони 
розвитку і руху природи, суспіль¬ 
ства і мислення; науковий метод 
пізнання дійсності в її суперечли¬ 
вості, цільності й розвитку. 3. Про¬ 
цес розвитку, руху чого-небудь. 
□ діалектичний, присл. діалектич¬ 
но, діалектик. 
ДІАЛІЗ, у, ч., хім., фіз. Видален¬ 

ня з колоїдного розчину низькомо¬ 
лекулярних речовин (електролітів, 
органічних речовин). □ діалізний. 
ДІАЛОГ, у, ч. 1. Розмова між 

двома або кількома особами. 
/ Частина літературного твору 
або літературно-публіцистичний 
жанр (твір) у формі розмови, по¬ 
леміки між двома або кількома 
персонажами. 2. /терен., політ. Пе¬ 
реговори між державами, устано¬ 
вами, громадськими організація¬ 
ми./ муз. Ведення музичних 
партій інструментами (голосами) 
в дуеті. □ діалогічний, діалогіза¬ 
ція. 
ДІАМАНТ, а, ч. 1 Чистий штуч¬ 

но огранений алмаз. / Прикраса 
з цього каменя. • брильянт. 2. Вид 
дрібного друкарського шрифту. 
□ діамантовий. 
ДІАМЕТР, а, ч. Відрізок прямої, 

яка сполучає дві точки кола і про¬ 
ходить через його центр. / Попереч¬ 
ник усякого круглого тіла, просто¬ 
ру як одна з одиниць виміру. 
□ діаметральний, присл. діа¬ 
метрально. 

ДІАМЕТРАЛЬНО, присл. Зов¬ 
сім, цілком; абсолютно протилежно 
ДІАПАЗОН, у, ч. 1. муз. Су¬ 

купність звуків різної висоти від 
найнижчого до найвищого, доступ¬ 
них для виконання співаком, музич¬ 
ним інструментом. 2. радіо. Смуга 
частот (довжин радіохвиль), на яких 
здійснюється радіоприйом або ра¬ 
діопередача. 3. перен. Обсяг, коло 
інтересів, здібностей, знань. Широ¬ 
та діапазону творчості Шевченка. 
ДІАПОЗИТЙВ, а, ч. Фотографіч¬ 

не позитивне зображення на про¬ 
зорій основі (склі, плівці), призна¬ 
чене для демонстрації на екрані за 
допомогою проектора (діапроекто¬ 
ра). □ діапозитивний. 
діапроектор, а, ч. Ліхтар для 

проектування діапозитивів на ек¬ 
ран. • діаскбп. □ діапроекторний. 
ДІАРЕЯ, і, ж. Розлад діяльності 

кишечника. • різачка, бігунка. 
□ діарейний. 
ДІАСПОРА, и, ж. 1. Перебуван¬ 

ня значної частини народу (етніч¬ 
ної спільноти) поза межами своєї 
батьківщини. 2. Частина етнічної 
спільноти, яка постійно живе 
в чужій країні, зберігаючи зв’язок 
зі своїм народом, національні тра¬ 
диції. 3. біол. Частина рослини, що 
природно відокремлюється від неї 
для виконання функції поширення, 
розмноження. □ діаспорний. 
ДІАСТОЛА, и, ж. Одна з ритмі¬ 

чно повторюваних фаз роботи сер¬ 
ця — розслаблення мускулатури; 
протилежне сйстола (напруження, 
скорочення). 
ДІАТЕЗ, у, ч. Схильність органі¬ 

зму до деяких захворювань; індиві¬ 
дуальна реакція на хворобливі 
збудники. 
ДІАТЕРМГЯ, ї, ж. Глибоке про¬ 

грівання тканин і органів тіла елек¬ 
тричними струмами високої частоти 
з лікувальною метою. □ діатерміч¬ 
ний, діатермальний (стосовно теп- 
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лих і гарячих природних підземних І ДГВЕР, а, ч/, узверт. дівере і діве- 
вод). 
ДІАТОНІКА, и, ж. Система му¬ 

зичних звуків, яку утворює ПО¬ 

СЛІДОВНІСТЬ основних семи ступенів 
ладу і відповідної йому гами; про¬ 
тилежне — хроматизм. □ діатоніч¬ 
ний. 
діафрагма, и, ж. 1. Грудоче¬ 

ревна перепона, що відмежовує 
грудну порожнину від черевної. 2. 
Перепона між двома середовища¬ 
ми (рідинами, розчином і розчин¬ 
ником, рідиною і газом). 3. Пристрій 
в оптичних приладах, який реґулює 
розмір створу для проходження 
світла. □ діафрагмовий, діафраг¬ 
мування, діафрагмувати. 
ДІАХРОНІЯ, ї, ж. Аспект дослі¬ 

дження мовних явищ, який спира¬ 
ється на історичну послідовність 
їхнього розвитку; Власне історична 
послідовність розвитку мовних явищ; 
протилежне — синхронія. □ діахро¬ 
нічний. 
ДІБРОВА, и, ж. Листяний ліс, 

у якому часто переважає дуб; поет/, 
у зверт. дібрбво. □ дібрбвка, 
дібрбвний, поет, дібровонька. 
ДІВА, и, ж., поет. Дівчина, юнка; 

церк. часто у спол. (свята) Діва 
(Марія) — Богородиця; у зверт. 
Діво (Маріє). Стара діва (дівй- 
Ця, дівка) — про немолоду неза¬ 
міжню самотню жінку. □ ді- 
вбцтво, дівувати, дівбчість, 
Дівйзна, дівиця. 
ДІВАТИ, аю, аєш, недок., І Цти, 

Діну, дінеш, док. 1. Знаходити для 
когось/чогось місце, притулок та ін.; 
Позбавлятися когось, чого-небудь. 2. 
Використовувати, витрачати. Знай¬ 
ду куди своє добро дівати. -Ф- Де 
(кудй) очі дівати (від сброму) — 
Дуже соромитися, глибоко пережи¬ 
вати свою хибу, провину; Ніде 
правди діти — треба сказати прав¬ 
ду; по правді кажучи (вставне сло- 
воспол.). □ діватися (дітися). 

рю. Брат чоловіка. □ діверка, ді¬ 
верко. 
ДІВЙЗНА, и, ж. Придане (посаг) 

дівчини. 
ДГВИЧ, а, ч.\ у зверт. дівиче 

і дівичу. Юнак (чоловік), що бере¬ 
же свою невинність, цноту. / перен. 
Про дуже сором’язливого юнака (чо¬ 
ловіка) у поводженні з дівчатами 
(жінками). 
ДІВИЧ-ВЕЧІР, чора, ч. Обрядо¬ 

ва вечірка молодої напередодні ве¬ 
сілля — прощання з дівуванням. 
ДІВОЦТВО, а, с. 1. Дівочі (не¬ 

заміжні) роки; дівування. 2. Не¬ 
займаність, невинність дівчини. 
3. збірн. до дівчина, дівка. □ ді- 
вбцький. 
ДІВУВАТИ, вую, вуєш, недок. 

Бути дівчиною. / Брати участь 
у дівочих розвагах. • дівбчити, 
дівбчитися. 
ДГВЧИНА, и, ж/, у зверт. дівчи¬ 

но. 1. Молода неодружена особа 
жіночої статі. / Кохана; наречена; 
коханка. 2. Дитина жіночої статі. 
• дівчинка, дівча. □ дівка (розм.\ 
дівбчий, дівчатко, дівчачий, дів¬ 
чинонька, дівчисько, дівчур, дівб¬ 
чість. 
ДІВЧУР, а, ч., розм. Той, хто за¬ 

хоплюється дівчатами (молодими 
жінками), упадає біля них. □ дів¬ 
чачур. 
ДІГТЯР, а, ч.\ у зверт. дігтйре 

і дігтйрю. Той, хто виготовляє або 
продає дьоготь. □ дігтярний, 
дігтйрня, дігтярський. 
ДІД, а, ч.\ у зверт. діду. 1. Бать¬ 

ків або материн батько. 2. Чоловік 
похилого віку. / Убогий, безпри¬ 
тульний старий чоловік. • старець. 
/ Сторож у садку, на баштані, на 
городі. 3. у ми. Люди минулих по¬ 
колінь; предки. Дід Морбз — 
казкова істота, уособлення мо¬ 
розу; символ святкування Нового 
року. □ дідів, дідівський, дідизна, 
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дідисько, дідич, дідище, дідівщина, 
дідо, дідувати, дідуган, дідусь, 
дідбк, дідух. 
ДІДЙЗНА, и, ж. Спадщина від 

дідів, предків. 
ДГДИЧ, а, у., іст. Поміщик, пан. 

□ дідичка, дідичів. 
ДІДІВЩИНА, и, ж. 1. заст. Те 

саме, що дідйзна. 2. Давні дідівські 
часи. 3. розм., перен. Заборонені 
позастатутні стосунки між військо¬ 
вослужбовцями, за якими новобра¬ 
нець («салата») має безвідмовно 
підкорятися, навіть у незаконних 
вимогах старшому за строком служ¬ 
би військовику («діду»). 
ДІДУВАТИ, дую, дуєш, недок. 

Бути сторожем; сторожувати. 
□ дідування. 
ДІДУХ, а, у., етн. Сніп, який ста¬ 

вили, за старим звичаєм, у кутку 
хати перед Різдвом як знак оберегу. 
ДГДЬКО, а, у. 1. Одна з назв 

диявола. • біс, диявол, чорт, антй- 
пко (табу). 2. Уживається як лай¬ 
ливе слово. Дідько йогб знйє — 
невідомо; хтозна; Дідька лйсого — 
нізащо, ніколи; (На) якого дідь¬ 
ка? — навіщо? чого? чому? Хай 
(йом^) дідько — формула прокли¬ 
нання когось/чогось. 
ДІЕЗ, а, у., і Ді€3, а, у., муз. Знак 

підвищення звука на півтону. 
□ діезний. 
діелектрик, а, у. матеріал 

з дуже малою питомою електро¬ 
провідністю (напр., скло, слюда та 
ін.). • непровіднйк, ізолятор. □ ді¬ 
електричний. 
ДІЄВІДМІНА, и, ж. 1. Система 

відмінюваних форм дієслова, які 
виражають категорії особи, спосо¬ 
бу, часу, числа. 2. Група дієслів, що 
має однакові форми відмінювання 
залежно від типу основи. □ діє¬ 
відмінювання, дієвідмінювати. 
ДІЄЗДАТНІСТЬ, і, ж. 1. Здат¬ 

ність до дії, діяльності. • дієвість. 
2. юр. Право на здійснення яких- 

небудь юридичних дій і обов’язок 
нести відповідальність за свої вчин¬ 
ки. □ дієздатний, присл. дієздатно. 
Д1ЄПРИКМЕТНИ К, а, у. Імен¬ 

на форма дієслова, що виражає дію 
або стан як ознаку. □ дієприкмет¬ 
никовий (у спол. дієприкмбтнико- 
вий зворот). 
ДІЄПРИСЛІВНИК, а, ч. Не 

змінна форма дієслова, що виражає 
дію як обставину до іншої дії або 
стану. □ дієприслівникбвий. Д Діє- 
прислівникбвий зворбт. 
ДІЄСЛОВО, а, с. Частина мови, 

яка означає стан або дію як процес 
і має граматичні категорії часу, 
виду, способу, стану, особи, числа. 
□ дієслівний. 
ДІЄТА, и, ж. Спеціально розроб¬ 

лений оздоровлювальний режим 
харчування переважно для хворих 
людей. / У спол. На дібті б^ти (си¬ 
діти). □ дієтетика, дієтик, 
дієтйчний, дієтотерапія, дієтсестра, 
дієтолбгія, дієтолог. 
ДІЖА, і, ж. 1. Низька широка 

дерев’яна діжка, в якій в домашніх 
умовах готують тісто на хліб. 2. 
Тісто, виготовлене в такій посудині. 
Діжу замісила. 
ДІЖКА, и, ж. 1. Велика дерев’я¬ 

на або металева циліндрична посу¬ 
дина з плоским дном (переважно 
для збирання й зберігання води або 
іншої рідини). 2. рідко. Те саме, що 
діжа. • бодня, кеґ, бочка, каністра. 
□ діжечка, діжчйна, діжнйця, 
діжковйй. 
ДІЗНАВАТИСЯ, ДОЗНАВАТИ- 

ся, аюся, аешся, недок., І ЩНАТИ- 
СЯ, ДОЗНАТИСЯ , аюся, аєшся, 
док. 1. З’ясувати або розгадувати 
щось через вивчення, розпитуван¬ 
ня та ін. / Довідуватись, розкрива¬ 
ти, розгадувати таємницю; розвіду¬ 
вати. 2. Зазнавати чого-небудь. 
Дізнаєшся гбря-бідй. 
ДІЗНАВАННЯ, ДІЗНАННЯ, 

я, с., юр. Попереднє адміністратив- 
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не (слідче) розслідування чого-не¬ 
будь; у спол. Дістати (одержати) 
дізнання; провести дізнання— про 
епізоди слідчої діяльності з обви¬ 
нуваченим. 
ДГЙКА, и, ж. Видовжена части¬ 

на молочної залози на вимені в ко¬ 
рови (рідше —інших самок ссавців), 
з якої доять молоко. 
ДІЙМАТИ, ДОЙМАТ^ аю, 

аеш, не док., дійняти, ДОИНЯ- 
ТИ, дійму, діймеш, док. Виводити 
когось з рівноваги, досаджаючи 
чим-небудь. • дістати, діставати 
(розм.у □ діймання. 
ДІЙНЙЦЯ, і, ж. Спеціальний 

посуд, у який доять молоко. 
□ дійнйчка.^ 
ДІЙОВЙЙ, а, е. Здатний актив¬ 

но діяти, досягати необхідних ре¬ 
зультатів, впливати на щось, кого- 
небудь. / Дійова особа — а) учасник 
якої події; б) персонаж, герой літе¬ 
ратурного (драматичного) твору. 
□ дійство. 
ДІЙСНИЙ,а,е. 1.Я кий реально 

насправді існує. • реальний. 
А Дійсний спосіб — граматич¬ 
на категорія дієслова на позна¬ 
чення реальної дії в часових 
фор мах. 2. Який має законні пов¬ 
новаження. • правомочний. Кви¬ 
ток дійсний протягом місяця. 
□ присл. дійсно. 
ДІЙСНІСТЬ, і, ж. 1. Те, що на¬ 

справді існує або існувало колись. 
2. Істина, правда, реальність; 
у спол. відповідати дійсності — на¬ 
справді, істинно так 3. філос. Об’єк¬ 
тивний світ у всій його різноманіт¬ 
ності. 
ДІЛ, долу, ч. 1. Долина, широ- 

коділ. 2. Низ. / у спол. До самого 
долу — до землі, донизу. 3. Земля¬ 
на долівка у хаті 
ДІЛЕННЯ, я, с. І. Роз’єднуван¬ 

ня, розмежування на частини чого- 
небудь 2. мат. Математична дія для 
визначення, скільки разів одна ве¬ 

личина вміщується в іншій. 3. біол. 
Біологічний процес безстатевого 
розмноження тваринних і рослин¬ 
них клітин. 4. Віддаль між познач¬ 
ками на вимірювальній шкалі. 
□ ділити, ділитися, поділений. 
ДІЛИТИСЯ, люся, лишся, недок. 

1. Розпадатися або мати влас¬ 
тивість розпадатися на частини. 
/ Поділятися на групи, категорії. 2. 
Розділяти між собою (між членами 
групи, об’єднання). / Спільно кори¬ 
стуватися чнм-небуць. Ділитися ос¬ 
танньою крихтою. 3. Повідомляти 
про щось; обмінюватися думками, 
досвідом; Ділитися враженнями. 
/ Звірятися у чому-небудь комусь. 
4. мат. Мати властивість ділення на 
певне число без остачі. 5. біол 
Здійснювати процес безстатевого 
розмноження через поділ клітин. 6. 
Пас. до діл йти. 
ДІЛО, а, с. 1. Робота, заняття 

людини, пов’язані з розумовим 
і фізичним напруженням; наслідки 
цієї діяльності. Милуватись своїм 
ділом. 2. Те, що безпосередньо 
стосується когось; завдання, спра¬ 
ва. Війна — не жіноче діло. 3. розм. 
Ділова потреба; причетність до чо¬ 
гось. Діло є до тебе. / Щось важли¬ 
ве, істотне. Кажи діло, а не ляпай 
довкола. 4. юр. Справа, що підля¬ 
гає адміністративному чи судово¬ 
му розгляду. • справа. / Докумен¬ 
ти в цій справі. 5. Промислове або 
комерційне підприємство, діяль¬ 
ність. • бізнес. *❖* Б^ти в ділі — 
використовуватися; Велйке діло, 
ірон., у протилежному знач. — про 
щось незначне, не варте уваги; До 
діла — доречно, до ладу, по суті; 
Звісне діло, вставн. сл. — зрозуміло; 
Не б^де діла — нічого не вийде; 
Не тво€ (його та ін.) діло, Не твого 
(вашого та ін.) ума діло — не втру¬ 
чайтесь; вас це не стосується; Темне 
діло — непевна, заплутана справа, 
ситуація; Чорне діло — злочин. 
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□ ділбк, діловбдство, дільце, 
діляцтво, діляцький. 
ДІЛОВЙЙ, а, е. 1. Який стосуєть¬ 

ся діла. / Сприятливий для роботи. 
Діловйй н&стрій. 2. Добре підготов¬ 
лений, досвідчений, працьовитий. 
Ділова людина, (іноді ірон.). 3. При¬ 
датний для господарських потреб; 
товарний. Ділові поросята. □ діло¬ 
витий, діловйтість, присл. діловйто. 
ДІЛОК, лка, ч., зневажл. Той, хто 

спритно веде справи, часто вдаю¬ 
чись до незаконних дій. • розм. 
спритняк, бізнесмен ірон., розм. 
ДІЛЬНЙК, а, ч. 1. мат. Число, 

на яке ділять інше число (ділене). 
2. техн. Деталь деяких механізмів 
з функцією відокремлення чогось. 
ДІЛЬНИЦЯ, і, ж. Адміністра¬ 

тивно-територіальна або виробни¬ 
ча одиниця. Виборча дільниця. 
ДІЛЬНЙЧИЙ , а, е. 1. Який сто¬ 

сується дільниці. 2. у знач. ім. 
ч., розм. Працівник міліції, який 
опікується справами і порядком 
певного району (дільниці). 
ДІЛЯНКА, и, ж. 1. Частина зе¬ 

мельної площі, виділена за певни¬ 
ми ознаками і цілеспрямовано ви¬ 
користовувана. 2. Частина поверхні, 
площі чого-небудь, що має про¬ 
тяжність. Східна ділянка кордону. 
3. військ. Частина фронту, що 
є місцем дії якогось військового 
підрозділу. 4. перен. Сфера якоїсь 
діяльності. Ділянка культурного 
будівництва. □ діляночка, ділянко¬ 
вий. 
Дім, дому, ч. 1. Житловий буди¬ 

нок; будівля для розміщення різних 
установ. • будйнок. 2. Приміщен¬ 
ня, де живуть люди; житло. / У спол. 
Повен дім — велика кількість лю¬ 
дей. 3. Люди, що живуть у будинку; 
їх господарство. Увесь дім був схви¬ 
льований цієї чуткою. 4. іст. Монар¬ 
хи одного роду. • династія. Монархи 
дому Романових. *❖* Публічний дім 
(дім розпести) — будинок, де жи¬ 

вуть повії; БГлий дім — а) резиден¬ 
ція президента США; б) перен., 
часто ірон. резиденція вищої особи 
держави; Жбвтий дім — лікарня 
для психічно хворих. 
ДІОД, а, ч. Електронна лампа 

або напівпровідниковий прилад 
з двома електродами, використову¬ 
ваний для випрямлення змінного 
струму. 
ДІОПТРІЯ, ї, ж. Одиниця оптич¬ 

ної сили лінзи з фокусною віддалю 
в 1 мм. □ діоптрйчний, діоптр. 
ДІОРАМА, и, ж. 1. Вид живопи¬ 

су, в якому зображення виконують 
з обох боків прозорого, спеціально 
освітленого матеріалу. 2. Картина 
великих розмірів з предметним бу¬ 
тафорським об’ємним планом, що 
надає зображенню ілюзію просто¬ 
ровості. 
діпг, невідм., ч. і ж. Переміще¬ 

на особа. Складноскорочення від 
англо-амер. сіізріасесі-регзопз — 
назви осіб, позбавлених громадянсь¬ 
ких прав і засланих («переміще¬ 
них») за часів тоталітарного режи¬ 
му в СРСР. □ діпіст. 
ДІРА, и, ж. 1. Щілина, отвір у чо- 

му-небудь; Розірване або витерте 
місце на одежі, взутті. 2. перен., 
зневажл. Про все відстале, запуще¬ 
не в економічному і культурному 
плані. Іду до Києва — не лишати¬ 
мусь у цій проклятій Богом дірі. 
/ У спол. Чбрна діра (дірка) — 
а) про щось невідоме, таємниче, не¬ 
розгадане; б) образно про діяльність 
мозку людини. □ дірка, дірявий, 
діркуватий, дірочка, дірчастий, 
дірявити. 
діставати, таю, таєш, недок., 

ДІСТАТИ, стану, станеш, док. 1. 
Брати, витягати щось звідкись. 2. 
Дотягуючись, доторкатися чого-не¬ 
будь. 3. Здобувати щось, долаючи 
труднощі. / радянізм Неофіційни¬ 
ми каналами, способами придбати 
щось. Дістав по блату дефіцит. 4. 
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Одержати щось очікуване, потрібне, 
необхідне. 5. Одержувати розпоря¬ 
дження, вказівки від начальства. 
Дістати наказ. 6. Виводити когось 
з рівноваги; надокучати. Дістати 
відкбша — одержати різку катего¬ 
ричну відмову у чомусь; Дістати 
гарбуза — одержати відмову при 
сватанні. □ діставання, діставатися. 
ДІСТАВАТИСЯ , таюся, таєшся, 

недок., ДІСТАТИСЯ, стануся, 
станешся, док. 1. Переходити в чиєсь 
користування, ставати чиєюсь влас¬ 
ністю. 2. З труднощами йти, їхати, 
добиратися кудись. / перен. Так 
само домагатися, досягати чогось. 
3. Одержувати покарання за содія- 
не. / У спол. Дістанеться на горіхи 
(кислйчки) — хтось буде покара¬ 
ний. 
ДІТИ1, ей, мн. 1. Маленькі дівча¬ 

та й хлопчики. 2. Сини й дочки (не¬ 
залежно від віку) своїх батьків. 3. 
перен. Майбутні покоління. Зали¬ 
шимо дітям усе краще. 4. перен. 
Люди — носії ознак певного часу, 
епохи, середовища. Діти війни. 
□ дітвак, дітва, діточки, дітки, 
дітиська зневажл., дітлахи, діт¬ 
лашня, діторбдний. 
ДГТИ2, див. ДІВАТИ. 
ДІТКЛ ЙВИЙ, а, е. 1. Який дуже 

вражає; дошкульний. 2. Який най¬ 
більше турбує, дуже важливий. 
ДІУРЕ З, у, у., мед. Виділення 

сечі. 
ДІЯ, ї, ж. 1. Робота, діяльність, 

здійснення чого-небудь. 2. мн. Су¬ 
купність вчинків кого-небудь. Дії 
гравців на полі. 3. Функціонування 
якої-небудь машини, агрегату, 
підприємства. 4. Перебування чо¬ 
гось у силі, в законі. Наша угода в 
Дії 5. Вплив на щось, кого-небудь. 
Дія земного тяжіння. 6. Закінчена 
частина драматичного твору, спек¬ 
таклю. • акт. 7. мат. Основний вид 
Математичного обчислення. 
О Діяльний, діяльність, діяння, 

присл. діяльно, діяння, діяти, дія¬ 
тися, діяч. 
ДГЯТИСЯ , діється, недок. І. 

Відбуватися, здійснюватися, роби¬ 
тися. Давно те діялося. / Про 
здійснення чогось страшного, незви¬ 
чайного. У лісі діялось щось дивне 
і страшне. • коїтися. 2. Про важ¬ 
кий, ненормальний морально-фізич¬ 
ний стан людини. Чудне щось зі 
мною діється. 
ДЛУБАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док., розм. 1. Перебирати що-не- 
будь, копатися в чомусь з метою 
дістати, відшукати щось. 2. Робити 
що-небудь, витрачаючи багато зу¬ 
силь, енергії. / Повільно виконува¬ 
ти щось. 3. перен. Детально вивча¬ 
ти, всебічно знайомитися з чимось. 
Длубатися в книжках. □ длубати. 
ДЛЯ, прийм. з род. в. 1. Указує 

на особу, предмет, задля яких щось 
здійснюється. / Указує на призна¬ 
чення предмета. Книга для читан¬ 
ня. 2. Указує на мету дії. Для за¬ 
гального добра. 3. Указує на особу, 
предмет, якому притаманна певна 
ознака, якість. Текучість характер¬ 
на для рідини. 
длятися, дляюся, дляєшся, 

недок., розм. Затримуватися десь, 
баритися, лишатися довше, ніж пе¬ 
редбачено. □ дляти. 
ДМУХАТИ , хаю, хаєш, недок. 1. 

Випускати з рота сильний струмінь 
повітря. • дути. Дмухав на свічку. 
2. Гнати, рухати струмені повітря. 
• віяти. Дмухав легенький вітерець. 
ДНГТИ, дніє, недок. Розвидняти¬ 

ся, сіріти (про початок дня). 
ДНО, а, наз. мн. дена, с. 1. Ґрун¬ 

това поверхня під водою. / Нижня 
частина улоговини на поверхні 
землі. Йти на дно — тонути; 
З дна мбря дістане — всього домо¬ 
жеться за будь-яких обставин; Спус¬ 
катися на дно — втрачати надії на 
успішне розв’язання чогось. 2. Ниж¬ 
ня частина, стінка якогось предме- 
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та. Дно кошика. Вйпити до дна — І ний чим-небудь; • епбха. Доба Ре- 
усе до краплини випити; Догорй 
дном — про цілковитий безпоря- 
док, розгардіяш; До дна — цілком, 
повністю, всебічно. 3. перен.у несхв. 
Найважчі умови життя. На дні жит¬ 
тя. / Про декласований елемент су¬ 
спільства; • покйдьки. □ д4нце, 
днйще, дбнка, донний. 
ДНЮВАЛЬНИЙ, ного, ч.у у зна ч. 

ім. Військовослужбовець добового 
наряду, призначений для підтрим¬ 
ки порядку у своїй частині. 
днювАти, днюю, днюєш, недок. 

1. Проводити день. 2. спец., військ. 
робити одноденний відпочинок. 
□ днювання. Днюв&ти й ночува¬ 
ти — бути десь постійно або багато 
часу. 
ДО1, прийм. з род. в. 1. Для по¬ 

значення просторових відношень 
(місця, спрямування, межі). До дна. 
2. Для позначення часових відно¬ 
шень (попередній етап, межа часу). 
До другої години ночі. ^ До і пГс- 
ля — весь час; постійно. 3. Для по¬ 
значення кількісних відношень 
(повноту й приблизність охоплення, 
межу кількості). Точність до п’ято¬ 
го знака. Від і до — цілком, по¬ 
вністю; уся кількість. 4. Для позна¬ 
чення різних об’єктних відношень 
(діюча особа, професія, близькість 
об’єкта тощо). Належить до чесних 
трударів. 5. Для позначення обста¬ 
винних відношень (міри, ступеня, 
мети дії). Промерз до кісток. 
ДО2, невідм.у с. Перший звук на¬ 

турального звукоряду. / Нота, що 
позначає цей звук. / у спол. До 
мажбр (до мінбр) —для позначен¬ 
ня тональності музичного твору. 
ДОБА, й, ж. 1. Проміжок часу, 

протягом якого Земля робить один 
оберт навколо власної осі; день і ніч. 
/ 24 години. 2. Пора; період, пов’я¬ 
заний з якоюсь (якимись) подією 
(подіями). Доба випробувань. З 
Тривалий проміжок часу, характер- 

несансу. □ доббвий, добові у знач, 
ім.у спец. 
ДОБАЧАТИ , аю, аєш, недок.у 

ДОБАЧИТИ, чу, чиш, док. 1. По¬ 
мічати, добре бачити. 2. Вбачати. 
ДОБЕРМАН, а і ДОБЕРМАН- 

ПГЙЧЕР, а, ч. Порода службових 
собак чорної або коричневої масті, 
виведена німецьким кінологом До- 
берманном. 
ДОБИВАТИ, ію, аєш, недок., 

ДОБЙТИ, доб’ю, доб’бш, ДОК. 1. 
Убивати, умертвляти пораненого, 
того, хто гине. 2. Остаточно пере¬ 
магати ворога (військ.\ опонента 
(ідеол.). 3. Постійним надокучанням 
докорами, діями доводити до тяж¬ 
ких наслідків. Не добивай мене 
своєю поведінкою. □ добиватися, 
добйтися, добивання (спорт.). 
ДОБИВАТИСЯ , аюся, аєшся, 

не док. у ДОБЙТИСЯ, доб’їЬся, 
доб’єшся, док. 1. Вживати рішучих 
заходів для досягнення певної мети. 
2. Дізнаватися про когось, щось 
випитуючи. • допйтуватися. *❖* Ні 
слбва не доб’єшся — про мовчуна, 
якого не можна викликати на розмо¬ 
ву. 3. Стукати в двері, настійно на¬ 
магаючись увійти. 4. розм. Добира¬ 
тися до когось, кудись. • добутися, 
добиратися. 
ДОБИРАТИ, аю, аєш, недок.у 

ДОБРАТИ, ДІБРАТИ, доберу, 
добереш, док. 1. Закінчувати бра¬ 
ти, збирати, набирати належну 
кількість чогось. Одного бала не 
добрала на іспитах. 2. Вибираючи, 
знаходити найбільш відповідне, 
найкраще. / Компонувати щось пев¬ 
ним чином. 3. розм. Розуміти, усві¬ 
домлювати щось. Ну, чого ти тут не 
добрав у цій задачі? □ добір, добір¬ 
ка, добірний. 
ДОБИРАТИСЯ , аюся, аєшся, 

не док., ДОБРАТИСЯ, ДІБРАТИ¬ 
СЯ, доберуся, доберешся, док. 1. 
Переборюючи труднощі, рухаючись 
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прибувати, проникати кудись. 2. 
Поступово дізнаватися про щось, 
дошукуватись чогось. Добиратися 
до суті (до істини). 3. пер єн., розм. 
Діставати можливість розправити¬ 
ся, поквитатися з кимось. За все 
віддячимо, доберемося й до нього! 
ДОБІГАТИ, аю, аєш, недок., 

ДОБІГТИ, добіжу, добіжйш, док. 
1. Бігом досягати якось місця; 
фінішувати, прибігати. 2. Швидко 
поширюючись, досягати чого-небудь 
(про хвилі, звуки, чутки та ін.). 3. 
Наближатися до кінця, завершува¬ 
тися (про дії, час, пори року та ін.). 
Матч добігав свого кінця. 
ДОБІГАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док. 1. Бігаючи багато, зазнати лиха, 
неприємностей. 2. перен. Зазнати 
лиха, неприємностей через нехту¬ 
вання їхньою можливістю. Добігав¬ 
ся до застуди. 
ДОБІРКА, и, ж. Ряд дописів, ко- 

респонденцій на одну тему під 
спільним заголовком у пресі (книзі). 
• збірка. 
ДОБІРНИЙ, а, е. 1. Відібраний 

з числа інших як найкращий. / Пер¬ 
шосортний, відмінний. Добірне зер¬ 
но, Вишуканий. Добірний смак. 2. 
Великих розмірів, крупний. Добірні 
картоплини. 3. розм. Непристойний, 
дуже поганий. Добірна лайка. □ 
добірність, присл. добірно. 
ДОБЛЕСТЬ, і, ж., уроч. Відва¬ 

га, мужність, геройство. / Само¬ 
відданість у якій-небудь діяльності. 
Шахтарська доблесть. □ доблесний, 
присл. дбблесно. 
ДОБРАНІЧ, виг. Побажання 

приємного сну, доброго відпочинку; 
У спол. На добраніч. 
ДОБРЕ, присл. 1. Присл. до 

Дббрий; протилежне — погано. 2. 
розм. Дуже, вельми, сильно. Уже 
лобре смерклося. 3. присудк. сл. П ро 
Успішний хід справ. В гостях доб- 
Ре> а дома краще. 4. част. На озна¬ 
чення згоди. • так, гаразд. 

ДОБРЙВЄЧІР, виг. Вечірнє 
привітання; добрий вечір. 
ДОБРИВО, а, с. Речовина 

органічного або неорганічного 
походження, бактерії, які вно¬ 
сять у ґрунт з метою підживлен¬ 
ня рослин для кращого врожаю. 
□ дббривний. 
ДОБРИЙ, а, е. 1. Який приязно, 

чуйно ставиться до людей. • доб¬ 
розичливий. Протилежне — лихйй, 
поганий. / Який виражає приязнь, 
доброту. Добрий погляд. У спол. 
Дббра душа, добре сбрце. 2. Близь¬ 
кий, прихильний, симпатичний. 
Добрі сусіди. 3. Який приносить 
добро, задоволення, радість; Добра 
вістка. / Корисний, потрібний. Доб¬ 
ре діло. Який свідчить про веселий 
настрій, стан людини. Добрий гу¬ 
мор. / У спол. на позначення при¬ 
вітання, прощання. Дбброго р&нку. 
На все дббре і под. 4. Який має 
добрі знання, навички, досвідчений. 
Добрий вояка. 5. Доброякісний, 
з позитивними якостями, властиво¬ 
стями. Добрий товар. 6. Значний за 
розмірами, обсягом. Добрий уро¬ 
жай. / Помітно виявлений; Добрий 
слух. 7. Гідний шани, похвали; не- 
заплямований. Добре ім'я. □ добрб- 
бут, добровільний, добрбдій, добро, 
доброта, доброзичливий, добро¬ 
порядний, добросбвісний, добро¬ 
сусідський, добродійник, добрбтний, 
присл. добрбтно, добрйк, присл. доб¬ 
ряче, доброчесний, доброякісний, 
добродушний. 
ДОБРОХІТЬ, присл. Добро¬ 

вільно. 
ДОБУВАТИ, аю, аєш, недок., 

ДОБУТИ, буду, будеш, док. 1. 
Діставати, розшукувати кого-не- 
будь, що-небудь; Заробляти працею. 
Добувати прожиток. 2. Діставати 
з надр землі; видобувати. Добува¬ 
ти вугілля. 3. Виймати, витягати 
звідкись. 4. розм. Народжувати. 
Дітей добула. 5. Служити, перебу- 
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вати десь певний час до відповід¬ 
ного іншого строку. Добуду до осені. 

З-під землі добути (діст&ти) — 
обов’язково щось дістати, незважа¬ 
ючи на труднощі, перешкоди. □ до¬ 
буватися, добувач, добувачка. 
ДОБУТОК, а, ч. 1. Те, що одер¬ 

жано, здобуто працею. 2. мат. Чис¬ 
ло, одержане після множення. 
ДОВБАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Ударяючи, колупаючи, робити 
отвір, заглиблення у чомусь. 
/ Відколупувати шматки чого-небудь 
від основної маси./ Виколупуючи, 
вирубуючи, виробляти з основної 
маси якусь річ. 2. перен., розм. Дов¬ 
го і невпинно бити по якій-небудь 
цілі. Міномети методично довбали 
оборонні лінії ворога. 3. перен., 
розм. Безперервно і надокучливо 
повторювати, нагадувати про щось; 
Різко критикувати когось. 4. розм., 
перен. Зубрити. □ довбало, довбан¬ 
ня, довбанка, довбатися, дбвбиш, 
дбвбня. 
ДОВБИШ, а, ч., розм., заст. 

Літаврист. 
ДОВБНЯ, і, ж. 1. Великий дере¬ 

в’яний молот або палиця з потов¬ 
щенням на кінці. 2. перен., лайл., 
зневажл. Про нетямущу, дужу лю¬ 
дину. □ довбешка, довбеха. 
дОвгий , а, е. 1. Який має вели¬ 

ку довжину; протилежне корбткий. 
2. Який займає великий відрізок 
часу; тривалий, довгочасний. *❖* Від¬ 
кладати у довгий йщик (дбвгу 
шухлйду) — зволікати з виконан¬ 
ням якоїсь справи; Дбвгий карбо¬ 
ванець — легкий заробок; Дбвгий 
язйк — базіка. □ довгенький, 
присл. довгенько, присл. дбвго, 
довгота, довжелезний, довжина, 
довгастий. 
ДОВГО... Пер ша частина склад¬ 

них слів на позначення «довгий» 
у 1 і 2 значеннях: довгоборбдий, 
дбвгожйтель, дбвгонбсий, дбвго- 
телесий, дбвголГгний та ін. 

ДОВГОТА, й, ж. 1. геогр. Кут 
між площиною меридіана певного 
місця і площиною початкового ме¬ 
ридіана — одна з географічних 
координат; протилежне — широтб. 
□ довгбтний. 2. рідко. Те саме, що 
довжинй. 
ДОВГОХВИЛЬОВИЙ, а, е, ра¬ 

діо. 1. Який має велику довжину 
хвиль. 2. (про приймач, передавач) 
Здатний працювати на довгих хви¬ 
лях. 
ДОВГУНЕЦЬ, нця, ч. Високо¬ 

якісний сорт льону з довгим волок¬ 
ном; у спол. льон-довгунбць. 
ДОВЕДЕННЯ, я, с. 1. Дія за 

знач, довбсти, довбдити. Доведен¬ 
ня до кипіння. 2. лог. Логічна фор¬ 
ма встановлення істинності певного 
судження на підставі інших суджень, 
аксіом. • дбвід, дбказ. □ доведений, 
доведено присудк. сл. 
ДОВЕРШЕНИЙ, а, е. 1. Діе- 

прикм. пас. мин. ч. до довбршити. 
Довершена робота вчасно. 2. У знач, 
прикм. Досконалий, взірцевий. До¬ 
вершена краса. 
ДОВЖИНА, и, ж. 1. геом. Про¬ 

тяг лінії, площини тіла між двома 
найвіддаленішими точками; Відстань 
між кінцями чого-небудь. 2. Три¬ 
валість у, часі; довгочасність. 
ДОВИБОРИ, і в, мн. Додаткові 

вибори. 
ДОВІДКА, и, ж. 1. Відомості, що 

їх одержує або подає хто-небудь. 
2. Документ з короткими відомостя¬ 
ми про когось, що-небудь. □ довід- 
кбвий (у спол. довідкбве бюрб). 
ДОВГДНЙК, а, ч. Книжка, що 

містить короткі відомості з певних 
питань. Довідник для вступників. 
□ довідникбвий. 
ДОВІКУ, присл. 1. Усе життя; до 

кінця життя; завжди, вічно. 2. 
у протилежному знач. Ніколи. До¬ 
віку не скорити нас. 
ДОВІЛЬНИЙ, а, е. 1. Нічим не 

обмежений. 2. Який не випливає 
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з чого-небудь; необгрунтований, не- 
арґументований. □ довільність, 
присл довільно. 
ДОВІРЯТИ, я ю, яєш, недок., 

ДОВГРИТИ, рю, риш, док. 1. Віри¬ 
ти кому-, чому-небудь, покладати¬ 
ся на когось 2. Виявляти довір’я, 
доручати кому-небудь щось; пере¬ 
давати під чиєсь піклування. 3. 
Ділитися з кимось своїми думками, 
таємницями. □ довіра, довір’я, до¬ 
вірений (у спол. довірена осбба), 
довірйтель юр., довірливий, довір¬ 
ливість, присл. довірливо, довіря¬ 
тися. 
ДОВГЧНИЙ , а, е. 1. Який не має 

початку і кінця; споконвічний, од¬ 
вічний. 2. Який існує постійно, не 
зникає; вічний; Який до кінця жит¬ 
тя займається тим самим. Довічний 
диктатор. 3. Який живе, існує дуже 
довго; триває з давніх часів. Довічні 
мрії про щастя. □ довічність, присл. 
довічно. 
ДОВКОЛА, присл. 1. Кругом, 

навколо, навкруги. • довкіл. □ дов- 
кблишній, довкілля, довкіл. 2. 
прийм. з род. в. Уживається при 
означенні предметів, навколо яких 
відбувається дія. Обійшов довкола 
хати. 
ДОВОДИТИ, джу, диш, недок., 

ДОВЕСТИ, веду, ведеш, док. 1. 
Ведучи, доставляти когось у певне 
місце; супроводити. 2. Підтверджу¬ 
вати істинність, правильність чого- 
небудь, аргументуючи це. 3. Робля¬ 
чи щось, досягти певної межі. 
Доводити деталь. 4. розм. Виводи¬ 
ти когось з рівноваги, дратувати. 5. 
розм. Доносити, доповідати. *❖* До- 
вбдити до відома — повідомляти; 
Доводити до гріхб — збивати з пра¬ 
вильних позицій, провокувати на 
негативні вчинки; Доводити до 
кінцй — завершувати; Довбдити до 
путтй (до ладу) — а) робити щось 
як слід; б) допомагати кому-небудь 
Досягати чогось у житті; Довбдити 

до рбзуму — виховувати, навчати. 
□ доводження. 
ДОВОДИТИСЯ, джуся, дишся, 

недок. 1. Бути комусь ким-небудь 
(у спорідненості, свояцтві). Кумом 
мені доводиться. 2. Пас. до довбди¬ 
ти. 3. безос. Бути необхідним, не¬ 
минучим у зв’язку з певними обста- 
винами; мати можливість. 
Доведеться працювати інтенсив¬ 
ніше. 
ДОВОЛІ, присл. Досить, достат¬ 

ньо. / Досхочу; повною мірою, до¬ 
сить, достатньо. 
ДОВШИЙ, а, е. Виш. ст. до 

довгий. □ довшати, присл. дбвше. 
ДОГАДАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок. Ураховуючи певні особли¬ 
вості, ознаки, прикмети, робити пра¬ 
вильні висновки про когось, що-не- 
будь. □ догад, дбгадка, догадливий, 
догадливість, присл. догадливо. 
ДОГАНА, и, ж. 1. Осуд, несхва¬ 

лення, засудження чиєїсь поведін¬ 
ки, вчинків. 2. офіц. Офіційна 
негативна оцінка чиїхось дій, став¬ 
лення до роботи; у спол. Оголосйти 
дог&ну. 
ДОГГДЛ ИВИ Й, а, е. 1. Який до¬ 

годжає комусь, намагається задо¬ 
вольнити чиїсь бажання. Будь до¬ 
гідливим матері своїй. 2. Який 
виражає улесливість, нещиро ко¬ 
мусь догоджає. □ догідливість, 
присл. догідливо, догідник. 
ДОГЛЯДАТИ , аю, аєш, недок. 1. 

Пильнувати, слідкувати за чим-не- 
будь; порядкувати, піклуватися. 
Доглядати господарство. 2. діал., 
док. Побачити, помітити. Недогле¬ 
діли за форвардом. □ догляд, до¬ 
глядатися, доглядацький, доглядач. 
ДОГМА, и, ж. 1. Учення, поло¬ 

ження, яке приймають як незапе¬ 
речне, вічне, незмінне, істинне для 
всіх часів; часто ірон. 2. перев. ми. 
Основні положення якого-небудь 
учення, релігії. • догмат. □ догмат, 
догматйзм, догматик, догматика, 
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догматичний, догматйчність, присл. І сміливості. У спол. Додавати г4- 
догматично. 
ДОГОДА, и, ж. 1. Вчинки, дії, 

спрямовані на те, щоби зробити 
кому-небудь приємність, викликати 
прихильність; у спол. На догбду. 2. 
заст. Зручність, вигода; достаток, 
розкіш. Жити в добрі, в догоді. 
ДОГОДЖАТИ , аю, аєш, недок. 

Робити комусь приємність; викли¬ 
кати чиюсь прихильність. □ дого- 
дйти, догодйтися, догбдний. 
ДОГОРЙ, присл. У напрямку від 

землі вгору. *❖* Догорй ногбми 
(дном) — різко порушуючи уста¬ 
лений порядок; розм. Догорй 
дрйгом — протилежне тому, як по¬ 
винно бути. 
ДОГОРИЧЕРЕВА, присл. у розм. 

На спину, навзнак, горілиць, горі¬ 
черева, голічерева. 
ДОГОРЯТИ , йю, йєш, недок., 

ДОГОРІТИ, ріб, рйш, док. 1. Закін¬ 
чувати горіти, горіти до кінця. 2. 
перен. Переставати світитися. 
/ Закінчуватися. 3. перен. Поступо¬ 
во втрачати сили, слабнути, вмира¬ 
ти. □ догоряння. 
ДОГРАВАТИ, а ю, аєш, недок., 
ДОГРАТИ , аю, аєш, док. 1. Закін¬ 
чувати грати. 2. спорт. Закінчува¬ 
ти гру у що-небудь після певної 
перерви. □ догравання. 
ДОГРАВАТИСЯ , аюся, аєшся, 

не док. у І іогрАтися , аюся, аєшся, 
док. 1. Довго граючи, зазнавати чо¬ 
гось небажаного, неприємного. 2. 
перен. Через легковажну або не¬ 
обережну поведінку зазнавати не¬ 
приємностей. 
ДОҐ, а, ч. Порода великих корот¬ 

кошерстих службових собак різної 
масті з тупою мордою і сильними 
щелепами./ Особина цієї породи. 
ДОДАВАТИ, даю, даєш, недок.у 

ДОДАТИ, дам, дасй, док. 1. Даючи, 
сиплячи, ллючи, добавляти до вже 
наявного. 2. Збільшувати, посилю¬ 
вати вияв чого-небудь. Додавати 

зу — збільшувати швидкість руху 
автомашини або якогось іншого 
виду транспорту. 3. Доповнювати 
сказане або написане. 4. мат. Вико¬ 
нувати математичну дію (додаван¬ 
ня) за допомогою якої з двох або 
декількох чисел (доданків) одержу¬ 
ють нове (суму), яке має стільки 
одиниць, скільки у всіх заданих чис¬ 
лах разом. 
ДОДАТОК, тка, ч. 1. Те, що до¬ 

дається, доповнення до чогось. 
/ Книга, брошура та ін., що додаєть¬ 
ся до передплатного видання. / Не¬ 
великі замітки, дописки, доповнен¬ 
ня, словнички, словопокажчики до 
статті, твору, книги, протоколу, які 
не ввійшли до основного тексту. 2. 
грам. Другорядний член речення, 
який позначає об’єкт дії, відповідає 
на питання непрямих відмінків 
іменників. □ додаткбвий, додача. 
ДОДЕКАЕДР, а, ч. Правильний 

дванадцятигранника п’ятикутними 
або чотирикутними гранями. 
ДОДЕКАФОНІЯ, ї, Ж.у муз. Один 

з різновидів атоналізму в музичній 
творчості, коли мелодичний малю¬ 
нок утворюється з серії — певним 
чином скомпонованої послідовності 
12 одиниць хроматичного звукоряду. 
□ додекафонїзм, додекафонічний, 
додекафбнний. 
додержувати, ую, уеш, не¬ 

док.у ДОДЕРЖАТИ, жу, жиш, док. 
1. Не відпускати, примушувати 
кого-небудь десь перебувати. 2. Точ¬ 
но, без відхилень виконувати щось 
загадане, необхідне; у спол. Додер¬ 
жувати слбва (обіцянки) — вико¬ 
нувати обіцянки. □ додержання, 
додержуватися. 
ДОДОЛУ, присл. 1. На землю, на 

долівку. 2. Униз, донизу, до землі. 
Опускати додолу очі. □ дод6лєнь- 
ку, присл. у нар.-поет, у дблі, дблу. 
ДОДОМУ, присл. 1. У СВІЙ ДІМ, 

на свою квартиру, до своєї сім’ї. 2. 
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На батьківщину, в рідне місто, село, 
рідні місця. □ додбмоньку присл., 
нар.-поет., діал. домів. 
ДОДУМАТИСЯ , аюся, аєшся, 

док. Розмірковуючи, дійти певних 
висновків. / Зробити винахід. / Здо¬ 
гадатися. • доміркуватися. □ доду¬ 
муватися. 
ДОЖ, а, V., іст:, у зверт. дбже. 

Глава держави у Венеціанській 
(VII — XVIII ст.) і Генуезькій (XIV— 
XVIII ст.) республіках. 
ДОЖИДАТИ , аю, аєш, не док., 

ДІЖДАТИ, жду, ждеш, док. 1. Че¬ 
кати, ждати, щоб зустрітися з ки¬ 
мось; Ждати настання або повер¬ 
нення когось, чогось. 2. Сподіватися 
чогось. Дожидай долі. 3. Витриму¬ 
вати певний час; зволікати з чимось. 
Дожидати закінчення концерту. 
□ дожидання, дожидатися, до¬ 
жидальня, розм. 
дожитися, ивуся, ивешся, док. 
Живучи, зазнати чогось доброго або 
поганого; дійти до якогось стану, 
становища. Доживає до старцю¬ 
вання. 
ДОЖОВТНЕВИЙ , а, е. 1. Який 

був, відбувався, стосується періо¬ 
ду до жовтня, 10-го місяця року. 2. 
іст. Який стосується періоду до 
жовтневого перевороту в царській 
Росії. • дореволюційний. 
ДОЗА, и, ж. Певна кількість 

ліків, призначена для одноразово¬ 
го або добового введення в організм; 
перен. Взагалі певна кількість чого- 
небудь. У спол. Велйкими дбза- 
ми — багато; дуже багато; Малй- 
ми дозами — потроху. □ дозйметр, 
дозатор, дозувати, дозований, дозу¬ 
вання. 

ДОЗВІЛЛЯ, я, с. 1. Вільний від 
праці час; час відпочинку. 2. Ши¬ 
рокий вільний простір. □ дозвіль¬ 
ний, присл. дозвільно. 
ДОЗВОЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ДОЗВОЛИТИ, лю, лиш, док. 1. 
Давати згоду, дозвіл на здійснення 

чого-небудь. Дозволити (дозво¬ 
лити) собГ — а) поводити себе не 
зовсім пристойно, не відповідно до 
існуючого стану речей; б) ввічлива 
форма вираження думки, прохання 
та ін. Дозволю собі вас потурбува¬ 
ти. 2. тільки 3 ос. з інф. Давати 
можливість щось робити. Злива не 
дозволила вчасно прийти. 3. на¬ 
каз. сп. дозволь, дозвбльте. Увіч¬ 
лива форма звертання з прохан¬ 
ням про щось. □ дбзвіл, 
дозволятися, дозволенний, дозво¬ 
лений. 
ДОЗВОЛ ЕН Н И Й, а, е. Допусти¬ 

мий. Дозволенна річ. 
ДОЗЕМНИЙ, а, е. 1. Дуже дов¬ 

гий — до самої землі. Доземна 
юпка. 2. Дуже низький (про уклін). 
□ присл. доземно. 
ДОЗЙМЕТР, а, ч. Прилад для 

вимірювання іонізуючого (радіоак¬ 
тивного) випромінювання. □ дози- 
метрйчний/ 
дозоляти, яю, яєш, недок., 

ДОЗОЛ ЙТИ, лю, лиш, док. 1. За¬ 
кінчувати золити. 2. перен., розм. 
Дошкуляти. Добре дозолив бать¬ 
кові. 
ДОЗОРЕЦЬ, рця, ч. 1. Той, хто 

перебуває в дозорі з метою охоро¬ 
ни або спостереження. 2. Наглядач. 
Тюремний дозорець. 
ДОЗРІВАТИ , йю, Зєш, недок., 

ДОЗРГТИ, їю, ієш, док. 1. Ставати 
стиглим, спілим. 2. Ставати духов¬ 
но і фізично зрілим (про людину); 
Ставати готовим до чогось. 3. Роз¬ 
виваючись, досягати викінченої 
форми. □ дозрілий, дозрілість, 
дозрівання. 
ДОІСТОРИЧНИЙ, а, е. 1. Який 

стосується найдавнішого періоду, 
про який нема писемних свідчень; 
2. перен., ірон. Про що-небудь за¬ 
старіле, старомодне, дуже давнє. 
Доісторичний піджак. 
ДОІДЛИВИЙ, а, е. Надокучли¬ 

вий, набридливий. 



ДОКОПУВАТИСЯ доїти 

ДОЇТИ, доіб, доїш, недок. 1. На¬ 
давлюючи на дійки, видавлювати 
молоко з вимені. 2. перен., розм. 
Необмежено користуватись чиїмись 
матеріальними засобами, зловжи¬ 
ваючи цим. □ доїтися, доїння, доїль¬ 
ний, дійво, дійниця, дійка, дійна. 
ДОЙДА, и, ж. і ч. 1. розм. Дока; 

людина, добре обізнана у чомусь, 
досвідчена у чомусь. 2. заст. Мис¬ 
ливський собака — шукач; нишпор¬ 
ка. • дока. 
ДОЙНА, и, ж. Молдавська і ру¬ 

мунська народна пісня з елегійною 
мелодією; Музика до цієї пісні. 
ДОК, у, ч. Портова споруда для 

ремонту суден. □ дбкер, дбковий. 
ДОКАЗУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ДОКАЗАТИ, кажу, кажеш, 
док. 1. Закінчувати говорити, роз¬ 
повідати. Доказувати казку. 2. 
Підтверджувати істинність чогось 
фактами, доводами. • довбдити. 
3. розм. Повідомляти комусь про 
щось. • доповідати; вйказати. 4. 
Доносити на когось. □ дбказ, до- 
казбвий, доказбвість, доказаний, 
докажчик. 
доки, присл. 1. До яких пір. 2. 

спол. Уживається при вираженні 
обмеженості дії у знач, до тбго чйсу 
як. 3. спол. Уживається при ви¬ 
раженні одночасності дії в обох 
частинах складнопідрядного речен¬ 
ня у знач, у той час, як, колй. 
• докіль. 
ДОКИДАТИ ', аю, аєш, недок., 

ДОКЙДАТИ, аю, аєш, док. Кида¬ 
ючи, наповнювати що-небудь чи¬ 
мось. 
ДОКИДАТИ2, аю, 4єш, недок., 

ДОКЙНУТИ, ну, неш, док. 1. Ки¬ 
дати щось кудись, до певної межі. 
2. розм. Вставляти в розмову свої 
зауваження, міркування; у спол. 
Докйнути слівцб — сказати щось 
гостре, дотепне, цікаве. 3. док. 
Підкинути, додати, добавити. 
Ф СкГльки бком докйнеш (кй- 

неш) — скільки зможеш побачити 
(про щось велике або неозоре). 
ДОКІР, кору, ч. Виражене сло¬ 

весно або в якийсь інший спосіб не¬ 
задоволення, звинувачення комусь; 
у спол. Німйй докір — виявлення 
мовчазної незгоди, заперечення ко¬ 
мусь. □ докірливий, присл. докір¬ 
ливо, докірливість, докоряти. 
ДОКЛАДАТИ , аю, аєш, недок., 

ДОКЛАСТИ, аду, адеш, док. 1. 
Класти на додаток до чогось. • до¬ 
бавляти. Доклад&ти зусйлля — 
багато й старанно працювати; Не 
зн&ти, до чбго й рук докл&сти — 
а) не знати, за яку справу взятися; 
б) не мати можливості працювати, 
щось робити. 2. розм. Розповідати, 
повідомляти про щось. 3. розм. Ви¬ 
гадувати для сміху; наговорювати 
на когось; насміхатися; у спол., тавт. 
Дбкладки доклад&ти — насміха¬ 
тися з когось. □ докладатися, 
дбкладка, докладний, докладність, 
присл. докладно, докладання. 
ДОКЛАДНИЙ, а, е. Дуже пов¬ 

ний, ґрунтовний, з усіма деталями; 
вичерпний. 
ДОКЛАСОВИЙ, а, е. Який існу¬ 

вав у період до поділу суспільства 
на класи. 
ДОКОНАТИ , аю, аєш, док. 1 

Довести когось до важкого фізич¬ 
ного або морального стану. • заму¬ 
чити. 2. Погубити, знищити кого- 
небудь. • докінчити. 3. рідко. 
Зробити, здійснити що-небудь. □ до- 
кбнаний, доконатися. 
ДОКОНЕЧНИЙ, а, е. Обов’язко¬ 

вий, неодмінний, неминучий. □ до¬ 
конечність, присл. доконечно. 
ДОКОПУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

недок., ДОКОПАТИСЯ , аюся, 
аєшся, док. 1. Копаючи, досягати 
певного рівня,знаходити, виявляти 
там щось. 2. розм. Копаючи несвоє¬ 
часно або не в тому місці, зазнава¬ 
ти неприємностей. Докопалися до 
морозів. 3. перен., розм. Наполег- 
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ливо шукаючи, аналізуючи, вивча¬ 
ючи, довідуватися про щось або ко¬ 
гось; у спол. Докопувати до пр&вди 
(до корГння) — вникати в суть яви¬ 
ща, пізнавати до кінця. □ докопу¬ 
вання, докопувати. 
ДОКОРІННИЙ, а, е. Який сто- 

суеться основ, коренів чого-небудь; 
вирішальний, остаточний. • кардин¬ 
альний. □ присл. докорінно. 
ДОКОЧУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

недок., ДОКОТИТИСЯ, очуся, 
бтишся, док. 1. Котячись, досягти 
певного місця, якоїсь межі. 2. пе- 
рен., розм. Доходити, доводити себе 
до чого-небудь небажаного, погано¬ 
го; у спол. Докотйтися до ручки. 3. 
Лунати, доноситися (про сильні роз¬ 
котисті звуки). 4. перен., розм. До¬ 
ходити, поширюватися, ставати відо¬ 
мим. Докочувалися чутки про їх 
сімейні незлагоди. 5. перен., розм. 
Діставатися, добиратися, доїжджа¬ 
ти куди-небудь, до чого-небудь. 
ДОКТОР, а, ч. 1. розм. Лікар. 2. 

Вищий науковий ступінь, який при¬ 
суджується на підставі захисту ди¬ 
сертації; Особа, що має цей 
ступінь. □ докторський, док¬ 
торант, докторантський, докторан¬ 
тура, докторат. 
ДОКТОРАЛЬНИЙ , а, е, несхв. 

Педантично повчальний, категорич¬ 
ний (про манеру поведінки, тон, го¬ 
лос). □ докторальність, присл. док¬ 
торально. 
ДОКУМЕНТ, а, ч. 1. Діловий 

папір, що підтверджує будь-який 
факт; складений відповідно до ви¬ 
мог закону акт, що посвідчує фак¬ 
ти юридичного характеру (диплом 
про освіту, заповіт, доручення 
тощо). 2. Офіційне посвідчення осо¬ 
би (паспорт, автомобільні права, 
трудова, пенсійна книжка та ін.). 3. 
Історично вірогідні письмові дже¬ 
рела. 4. Матеріальний об’єкт, в яко- 
МУ міститься певна інформація, 
призначена для передачі (фото¬ 

плівка, перфокарта та ін.). □ доку¬ 
ментальний, присл. документально, 
документальність, документація, до¬ 
кументувати, документаліст. 
ДОКУМЕНТАЛІЗМ, у, ч. У мис 

тецтві — відображення реальних 
фактів, базування на них, на відміну 
від вимислу. □ документаліст, доку- 
менталістика (найчастіше — у кіно¬ 
мистецтві). 
ДОКУПИ, присл. В одне місце; 

розм. / В одне ціле. У спол. звестй 
докупи. 
ДОКУЧАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Повторюванням, одноманітністю 
дій, слів неприємно вражати. • на¬ 
бридати. 2. перен. Не давати спо¬ 
кою, мучити (про хвороби, почуття, 
нав’язливі думки). Ниючий біль до¬ 
кучав. □ докучливий, докучливість, 
присл. докучливо, докучний, докуч¬ 
ність, присл. докучно. 
ДОЛАДНИЙ , а, е. 1. Який має 

пропорційні красиві форми, зов¬ 
нішність, вигляд; Який приємно, 
красиво звучить. Доладна пісня. 2. 
Який справляє приємне враження, 
відповідає певним вимогам. До¬ 
ладний спеціаліст. □ присл. до 
ладу, присл. доладно, доладність. 
ДОЛАР, а, ч. Грошова одиниця 

США, Канади, Австралії та деяких 
інших країн; основна грошова оди¬ 
ниця доларової зони. • зелень, 
зелені (ми.), бакси (ми.) сленґ. 
□ дбларовий. 
ДОЛАТИ, аю, аєш, недок. 1. Пе¬ 

ремагати, знищувати когось або 
щось у боротьбі; Переборювати пе¬ 
решкоди. Долати опір. 2. Справля¬ 
тися з чимось, що викликає певних 
(часто фізичних) зусиль. Долати 
гору. Долати алгебру. 3. Охоплю¬ 
вати кого-небудь, оволодівати ким- 
небудь (про стан). Долає втома. 4. 
перен. Позбавлятися чого-небудь. 
Долати власні недоліки. 
ДОЛЙНА, и, ж. Рівна плоска 

місцевість, розташована між узвиш- 
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шями. □ долинний, долинка, вйдо- 
линок, долинонька фольк., поет. 
ДОЛИНАТИ, аю, йєш, недок., 

ДОЛИНУТИ, ну, неш, док. Поши¬ 
рюючись, доноситись, сягати чийо¬ 
гось слуху, нюху. 
ДОЛІ, присл. 1. Унизу; на землі, 

на долівці. 2. Униз; додолу, на зем¬ 
лю, на долівку. • дблу. □ дблішний. 
ДОЛГВКА, и, ж. Земляна підло¬ 

га, обмазана глиною, в селянській 
хаті. 
ДОЛГЧбРЕВА, присл., розм. 

Униз животом. • долілиць, ниць. 
Протилежне — горічбрева, голічб- 
рева. 
ДОЛОМАН, а, ч., іст. Гусарський 

мундир, розшитий шнурами. 
ДОЛОМГТ, у, ч., геол. 1. Мінерал 

класу карбонатів; використовують 
як флюс у сільському господарстві. 
2. Осадова гірська порода, складе¬ 
на переважно з цього мінералу; 
названа від прізвища франц. гео¬ 
лога Д. Долом’є. □ доломітовий. 
ДОЛОНЯ, і, ж. Внутрішній бік 

кисті руки. Як на долоні — а) ду¬ 
же добре видно; б) образно Все аб¬ 
солютно зрозуміло, ясно. □ до¬ 
лонька, долбнечка, долбшка. 
ДОЛОТб, а, с. 1. Інструмент для 

видовбування отворів. 2. с.г. Різаль¬ 
на частина культиватора для про¬ 
полювання і розпушування ґрунту. 
ДОЛУЧАТИ, аю, аєш, недок. До¬ 

давати, приєднувати до когось або 
чого-небудь. □ долучатися, долучй- 
ти, долучйтися, долучення. 
ДОЛЬМЕН, а, іст. Стародавні 

від бронзового віку поховальні спо¬ 
руди у вигляді вертикальних кам’я¬ 
них брил, перекритих зверху кам’я¬ 
ною плитою. 
ДОЛЯ1, і, ж. 1. Хід подій, збіг 

обставин, незалежних від бажання, 
волі людини. / Умова життя, жит¬ 
тєвий шлях. • талан. 2. Стан, у яко¬ 
му перебуває або перебуватиме що- 
небудь; майбутнє чогось. Доля 

врожаю цього року залежить від нас 
самих. □ дбленька. 
ДОЛЯ2,1, ж. 1. Частина чого-не¬ 

будь. / Належна комусь частина 
чого-небудь. • пай. □ дблька. 2. 
Частина розміру музичного такту; 
у спол. Сильна дбля — акцентова¬ 
на частина; Слабкб дбля — части¬ 
на такту без акценту. 
ДОМАГАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок. Наполегливо добиватися 
кого-небудь, чогось. / розм., евфе¬ 
мізм Добиватися сексуальних сто¬ 
сунків. □ домагання. 
ДОМАХА, и, ж., фольк. Старовин¬ 

на назва шаблі, виготовленої з да¬ 
маської сталі. 
ДОМАШНІЙ, я, є. 1. Який має 

відношення до дому. / Виготовле¬ 
ний, виконуваний вдома. Домашнє 
завдання. / Про одяг — який одя¬ 
гають лише вдома. Домашні капці. 
2. Який обслуговує один дім, одну 
сім’ю. Домашній лікар. • сімейний. 
3. Який живе в домі; приручений 
(про тварин). Кіт — домашня тва¬ 
рина. 4. узнай, ім., мн. Члени сім’ї. 
Зібралися усі домашні. 
ДОМБРА, и, ж. Казахський на¬ 

родний музичний щипковий інстру¬ 
мент. □ дбмбровий, домбрйст. 
ДОМЕН, у, ч„ іст. 1. Спадкове 

земельне володіння короля в деяких 
країнах середньовічної Європи. 2. 
Частина вотчини феодала. 3. фіз. 
Частина речовини, що має відмінні 
від решти речовини властивості. 
ДОМИСЕЛ, слу, ч. 1. Здогад, зас¬ 

нований на припущеннях, розмір¬ 
ковуваннях. 2. несхв. Неправда, 
вигадка, свідоме паплюження, об¬ 
бріхування когось, чогось. □ домис¬ 
лювати. 
ДОМГВКА, и, ж. Житлове при¬ 

міщення (будинок, хата та ін.) сто¬ 
совно до того, хто в ньому живе; 
у спол. РГдна домівка. 
ДОМІНАНТА, и, ж. 1. Головний 

принцип, ідея; найважливіша скла- 
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дова частина чого-небудь. 2. біол. 
Тимчасово панівне вогнище збуд¬ 
ження у центральній нервовій сис¬ 
темі, здатне гальмувати інші реф¬ 
лекторні збудження. 3. муз. П’ятий 
ступінь музичного звукоряду (гами). 
/ Акорд з тонікою на цьому ступені. 
4. лінгв. Основний член синоніміч¬ 
ного ряду. □ домінантний, доміну¬ 
вати, домінантовий. 
ДОМІНІКАНЕЦЬ, нця, ч. Член 

католицького чернечого ордена, зас¬ 
нованого в XIII ст. іспанським 
ченцем Домініком у Франції для 
боротьби з єрессю. □ домінікансь¬ 
кий. 
ДОМІНІОН, у, ч. Назва само¬ 

врядних частин колишньої Бри¬ 
танської імперії (з 1947 р. замінено 
терміном «член Співдружності»). 
ДОМІНО, невідм., с. 1. Маска¬ 

радний костюм — довгий одяг 
(плащ) з каптуром. / Людина в та¬ 
кому одязі. 2. Плащ з відлогою в ка¬ 
толицьких ченців. 3. Азартна гра 
в прямокутні пластинки з ви¬ 
битими на них крапками-очками 
або різними малюнками. / Самі 
пластинки для цієї гри. □ домінбш- 
ник. 
ДОМІРНИЙ, а, е. Який перебу¬ 

ває у правильному співвідношені 
з чим-небудь. / Який має правиль¬ 
не співвідношення своїх частин, ве¬ 
личин. • пропорційний. □ до¬ 
мірність, присл. домірно. 
ДОМІШКА, и, ж. Те, що додаєть¬ 

ся до чого-небудь, змішується з чим- 
небудь, входячи до його складу. 
/ Взагалі, додавання, примішуван¬ 
ня чогось. Очищати літературну 
мову від непотрібних іншомовних 
домішок □ домішувати, домішу¬ 
вання. 
ДОМКРАТ, а, ч. Пересувний ме¬ 

ханізм для піднімання вантажів на 
невелику висоту. □ домкратний. 
ДОМНА, и, ж. Промислова вели¬ 

ка спеціальна піч для виплавлюван- 

ня металу з відповідної руди. 
□ дбмниця, заст., дбменний, дбмен- 
ник. 
ДОМОВЙК, а, ч. За дохристи¬ 

янськими віруваннями у слов’ян — 
добрий або злий дух, що живе в до¬ 
мі; бог домівки і майна. 
ДОМОВЙНА, и, ж. 1. Труна. 2. 

Місце, де поховано померлого. • мо¬ 
гила, гробки. До домовйни — до 
смерті; Заганйти в домовйну 
(у гроб) — доводити когось до пе¬ 
редчасної смерті. □ домовинка, до- 
мовйнний. 
ДОМОВИНИ, вин, мн. Обряд 

домовляння перед весіллям про го¬ 
стей, подарунки та ін. 
ДОМОВИТИЙ, а, е. Який дуже 

дбає про свій дім, своє господар¬ 
ство; хазяйновитий. □ домовитість, 
присл. домовито. 
ДОМОВЛЕНІСТЬ, ості, ж. Умо¬ 

ва, досягнута попередньою розмо¬ 
вою, переговорами. □ домбвитися, 
домбвлений. 
ДОМОВ0ДСТВО, а, с. 1. Веден¬ 

ня домашнього господарства. 2. 
Один з розділів трудового навчан¬ 
ня у середній школк • домоведення. 
ДОМОРОБНИЙ, а, е. Виготов¬ 

лений у домашніх умовах, кустар¬ 
ним способом; саморобний. 
ДОМРА, и, ж. Російський народ¬ 

ний щипковий музичний інструмент, 
за формою схожий на мандоліну. 
□ домрист, домристка, домровий. 
ДОМРОБІТНЙЦЯ, і, ж. Скоро- 

чено від домашня робітниця — 
жінка, що за плату обслуговує гос¬ 
подарство чиєїсь родини. 
ДОМУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Сидіти дома; бути домосідом. 2. 
Доглядати дім, вести домашнє гос¬ 
подарство. 
ДОМЧАТИ, мчу, мчиш, док. 1. 
Швидко довезти, доставити когось, 
щось до певного місця. 2. Дуже 
швидко доїхати, добігти кудись. 
□ домчатися. 
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ДОН, а, ч. 1. Шанобливе звертан¬ 
ня до чоловіка в Іспанії та деяких 
іспаномовних країнах. □ дбнна, 
дбнья. 2. Почесний титул духовен¬ 
ства і дворян в Італії. 3. жарг. Го¬ 
лова мафіозної організації. 
ДОНАТОР, а, ч. 1. Особа, що 

робить внесок, пожертвування. 
• жертвувач, жертвуватель. 2. Зо¬ 
браження будівника храму з модел¬ 
лю в руках; замовника твору живо¬ 
пису. 3. Речовина, яка служить для 
одержання з неї іншої речовини. 
ДОНАЦІЯЛ, ж. 1. Передавання 

в дар, пожертвування. 2. Документ 
про дарування. • дарча. 
ДОНЕДАВНА, присл. До недав¬ 

нього часу. 
ДОНЕСЕННЯ, я, с., кани. Усне 

або письмове офіційне повідомлен¬ 
ня керівній особі про що-небудь. 
• рапорт. 
ДОНЕСХОЧУ, присл. До повно¬ 

го задоволення; скільки завгодно. 
• донехочу, досхочу. 
ДОНЖУАН, а, ч. Залицяльник 

без міри. □ донжуанський, дон¬ 
жуанство. 
ДОНЙЗУ, присл. У напрямку до 

землі; униз. / У напрямку до низини. 
ДОНЙНІ, присл. До цього часу. 
ДОНКА, и, ж. Рибальська снасть 

для ловіння риби з дна водойми. 
ДОНКІХОТ, а, ч.\ узверт. донкі- 

хбте. Наївний мандрівник, фанта¬ 
зер, далекий від реального життя, 
але сповнений благородних замірів. 
□ донкіхбтський, донкіхбтство, дон- 
кіхбтствувати. 
ДОНОР, а, ч. Людина, яка дає 

реципієнту свою кров для перели¬ 
вання або орган для трансплантації. 
/ Взагалі, особа або організація, 
країна, яка комусь щось дає, віддає. 
Країна — донор інвестицій. □ до¬ 
норський, дбнорство. 
ДОНОСИТИ, ношу, носиш, не- 

док., ДОН ЕСТЙ, су, сеш, док. 1. 
Несучи, доставляти когось, щось 

у певне місце; Робити чутним, 
відчутним. Вітер доносив степові 
пахощі. 2. Робити щось доступним, 
зрозумілим для інших. Доступно 
доносити матеріал учнівській ауди¬ 
торії. 3. Повідомляти комусь про 
щось, кого-небудь. Розвідка вчасно 
донесла про заміри ворога. 4. Таєм¬ 
но подавати комусь (керівникам, ус¬ 
тановам жандармського типу) відо¬ 
мості із звинуваченням кого-небудь 
у чомусь. □ донбс, донбщик, доносй- 
тель, донбщиця, доносйтельство. 
ДОНОШУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ДОНОСЙТИ, ношу, нбсиш, док. 1. 
Закінчувати носити щось кудись. 2. 
Закінчувати носити одяг, взуття. 3. 
Народжувати своєчасно після 
закінчення строку вагітності. □ до- 
нбшений, недонбсок, зневажл. 
ДОНЬКА, и, ж. 1. Дочка; особа 

жіночої статі стосовно своїх батьків. 
2. розм. Ласкаве звертання літньої 
людини до молодої жінки або дівчи¬ 
ни; у зверт. дбнько. 3. уроч., поет. 
Жінка, тісно, кровно зв’язана 
з своїм народом, віддана йому. 
Леся Українка — донька України. 
• дочка. □ дбня, дбнечка, дбньчин. 
ДООКОЛА, присл., розм. З усіх 

боків, навкруги, навколо, довкола. 
• доокїл. 
ДОПАДАТИСЯ, а юся, бєшся, 

недок., ДОПАСТИСЯ, адуся, 
адешся, док., розм. 1. Діставати 
можливість займатися чимось ба¬ 
жаним, жаданим. Допався до слов¬ 
ників. 2. З великою енергією, зав¬ 
зяттям братися за щось; накидатися 
на когось. Допався до роботи. □ до¬ 
пасти. 
ДОПІКАТИ, аю, аєш, иедок., 

ДОПЕКТЙ, печу, печеш, док. 1. 
Закінчити пекти, довівши до повної 
готовності. 2. Додатково пекти. 3. 
перен. Сильно діючи, створювати 
фізичні неприємності. Голод і холод 
допекли. 4. перен., розм. Словами, 
діями вивести когось із рівноваги; 
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дійняти, дошкуляти. Допектй до 
живого (до печінок) — сильно вра¬ 
жати, дошкуляти. 
ДОПИС, у, ч. 1 Стаття, повідом¬ 

лення про що-небудь, написані до 
періодичного видання кореспонден¬ 
том або читачем. 2. заст. Лист чи 
якась інша поштова кореспонден¬ 
ція. Дописи з України. □ допйсу- 
вач, дописувати, допйсувачка. 
ДОПИТ, у, ч., юр. Опитування 

обвинуваченого, підозрюваного, по¬ 
терпілого, свідка для з’ясування 
суті справи. □ допйтуваний, до- 
питнйй, допйтування. 
ДОПЙТЛ ИВИЙ, а, е. Який хоче, 

намагається про все дізнатися, все 
зрозуміти; Який виражає бажання 
про все дізнатися; проникливий (про 
очі, погляд). Допитливий погляд. 
□ присл. ДОПЙТЛиво. 
ДОПИТУВАТИ, ую, уєш, НЄДОК., 

ДОПИТАТИ, аю, аєш, док. 1. На¬ 
стирливо розпитувати когось про 
що-небудь. 2. юр. Робити, вчиняти 
допит. □ допйтуватися, допйтувач. 
ДОПІЗНА, присл. До пізнього 

часу, до пізньої пори. 
ДОПІНГ, у, ч. Речовини, які при 

їхньому введенні в організм викли¬ 
кають тимчасове підвищення його 
активності. / ірон. Про алкогольні 
напої. / спорт. Заборонені стиму¬ 
лятори активності спортсменів під 
час змагань. 
ДОПГРУ, присл. 1. Тільки-но; 

щойно. 2. спол. Лише, тільки. 
ДОПЛЙВ, у, ч 1. Надходження 

чогось кудись. 2. Притока. 
ДОПОВІДАТИ, аю, аєш, недок., 

ДОПОВІСТИ, вім, вісй, док. 1. 
Офіційно робити усне чи письмове 
повідомлення про щось. 2. Висту¬ 
пати з доповіддю. 3. Робити доне¬ 
сення або повідомлення кому-не- 
будь про щось. 4. Повідомляти, 
сповіщати про прихід відвідувача, 
гостя. □ доповідач, доповідачка, 
Доповіднйй, доповідь. 

ДОПОВІДНЙЙ, а, е. Який у собі 
містить офіційне повідомлення про 
щось. 2. у знач, ім., розм., ж. до¬ 
повідна (записка). Діловий папір, 
у якому коротко викладено суть 
якоїсь справи. 
ДОПОВІДЬ, і, ж. 1. Прилюдне 

повідомлення на певну тему під час 
з’їздів, конференцій, викладів. 
/ Текст такого повідомлення. 2. Усне 
або письмове офіційне повідомлен¬ 
ня про що-небудь керівникові, на¬ 
чальникові; • повідомлення, звіт, 
рапорт, доповідна, у знач. їм. 
ДОПОКИ, присл., спол. Поки, 

доки. 
ДОПОМАГАТИ, аю, аєш, недок., 

допомогтй, можу, можеш, ДОК. 

1. Подавати допомогу. 2. Робити 
певний вплив, давати потрібні на¬ 
слідки; приносити користь, виліко¬ 
вувати. Аспірин допомагає при за¬ 
студі. 
ДОПОМОГА, и, ж. 1. Сприяння, 

підтримка комусь у чому-небудь. 2. 
Матеріальне, грошове забезпечен¬ 
ня когось у чому-небудь. • дотація. 
3. Сприяння в лікуванні; полегшен¬ 
ня страждань; у спол. Швидка (ме- 
дйчна) допомога. □ допоміжний. 
ДОПОТОПНИЙ, а, е, ірон. 1. 

Дуже давній, старовинний, який 
ніби існував ще до міфічного все¬ 
світнього потопу; часто у спол. до- 
потбпний звір, допотопна рослйна. 
2. Який вийшов з ужитку, з моди; 
застарілий. Допотопний одяг. 
ДОПРАВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ДОПРАВИТИ, влю, виш, док. 1. 
Доводити, довозити, доставляти ко¬ 
гось, що-небудь кудись у певне 
місце. 2. церк. Закінчувати церков¬ 
ну службу, відправу. □ доправля¬ 
тися. 
ДОПРИЗОВНИЙ, а, е. Який пе¬ 

редує призову на дійсну віськову 
службу. □ допризбвник. 
ДОПУСК, у, ч. 1. Офіційний 

дозвіл на можливість доступу до 
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чогось; дозволу робити щось, брати 
участь у чомусь. 2. Найбільш допу¬ 
стиме за технічними (експлуатацій¬ 
ними) нормами відхилення від по¬ 
трібного розміру при виготовленні 
деталей. □ допускання. 
ДОПУСКАТИ, аю, аєш, недок., 

ДОПУСТИТИ, пущу, пустиш, ДОК. 

1. Давати змогу, дозволяти комусь 
увійти кудись. / Дозволяти комусь 
робити що-небудь, брати участь 
у чомусь. 2. Терпіти щось; дозво¬ 
ляти щось; примирюватися з чи¬ 
мось. Не допустити нової війни, 
Створювати можливість для чо¬ 
гось. 3. Вважати за можливе; при¬ 
пускати. Допускати можливість 
імпічменту. □ допускатися, до- 
пустймий, допустимість, допустб- 
вий (терм.). 
ДОПХАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док., розм. З труднощами, пригода¬ 
ми дістатися кудись, до певного 
м і сця. Ледь допхався до ха ти. • до- 
п’ястися. 
ДОРАДЧИЙ, а, е. Який має пра¬ 

во лише обговорювати питання, да¬ 
вати поради, але не вирішувати 
чогось; у спол. дорадчий гблос. 
□ дораджувати, дорадник, дорад¬ 
ниця. 
ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ, а, е. 1. 

Який стосується періоду до якоїсь 
революції. 2. радянізм Який сто¬ 
сується періоду до жовтневого пе¬ 
ревороту 1917 р. в Росії. 
ДОРЕФОРМЕНИЙ, а, е. 1. Який 

стосується періоду до запроваджен¬ 
ня якоїсь реформи. 2. У царській 
Росії — період до 1861 р. — до часу 
антикріпосницької реформи. 
ДОРЕЧНИЙ, а, е. Який відпові¬ 

дає ситуації, нормам поведінки. 
/ Своєчасний. Доречний висновок. 
□ доречність, присл. доречно. 
ДОРГВНЮВАТИ1, юю, юєш, не¬ 

док., ДОРІВНЯТИ, яю, яєш, док. 
Ставити в один ряд з кимось, чи¬ 
мось, вважати рівним, однаковим 

щодо якості та ін. з кимось, чимось. 
□ дорївнюватися. 
ДОРГВНЮВАТИ2, ює, недок., 

мат. Бути рівним, величиною відпо¬ 
відати чому-небудь. 2x2дорівнює 4. 
ДОРГДНИЙ, а, е. 1. Великих 

розмірів; протилежне дрібнйй. 2. 
Який виріс до значної височини; 
буйний розкішний. Дорідний соняш¬ 
ник. 3. З якого збирають високий 
урожай; Значний кількісно; багатий. 
Дорідний врожай. 4. Високого зрос¬ 
ту, коренастий, товстий. Дорідна 
фігура. 
ДОРГЖКА, и, ж. 1. Зменш.-пестл. 

від дорога. 2. Штучно створена 
вузька дорога (у парках, садках). 
• стежка. 3. Вузький довгастий ки¬ 
лим; кімнатна постілка довгастої 
форми. 4. техн., у спол. Звукова 
доріжка у магнітофонній стрічці 
або на платівці — мінімальна оди¬ 
ниця записування звуку (музики, 
мовлення). 5. спорт., у спол. Бігова 
доріжка — вузька штучна дорога 
на стадіоні для змагннь з бігу 
(влітку), ковзанярства (взимку). 
ДОРІКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Виражати своє невдоволення ко¬ 
мусь з якогось приводу; звинувачу¬ 
вати у чомусь. 2. Ставити що-небудь 
у докір комусь. • докоряти. □ дорік¬ 
нути, дорікання. 
ДОРМЕЗ, а, V, заст. Старовин¬ 

на велика карета, пристосована для 
спання пасажирів у дорозі. 
ДОРОБОК; у, ч. 1. Те, що зроб¬ 

лене, створене ким-небудь. 2. Твор¬ 
ча спадщина митця. 3. діал. Заро¬ 
біток, прибуток. 
ДОРОГА, и, ж. 1. Смуга землі, 

по якій їздять і ходять; Штучно ство¬ 
рений засіб для пересування, спо¬ 
лучення; Підвісна дорога; перен., 
метон. Слід, який лишається від 
руху чого-небудь. Вийти на широ¬ 
ку дорогу — досягти певної мети, 
Забути дорогу — перестати десь 
бувати; рішуче з кимось порвати 
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зв’язки; Обминути десятою дорб- 
гою — те саме, що й забути доро¬ 
гу; Перейтй дорбгу; поперек дорб- 
ги стойти — бути перешкодою 
комусь на шляху досягнення 
мети; Провісти в останню дорбгу 
(путь) — ховати кого-небудь; бути 
на чиємусь похороні; Скбтертю до¬ 
рога (доріжка), виг. — і без тебе 
обійдемося! 2. Місце для проходу чи 
проїзду. Дайте дорогу*. / Доступ до 
чогось, кого-небудь. Дорога додому 
вільна. 4г Заступйти (заказати) 
дорбгу — закрити доступ, стати 
перешкодою комусь на шляху ку¬ 
дись; Пробивати собі дорбгу — до¬ 
сягати успіхів у бажаній справі; 
Виходити у чомусь на чільні позиції. 
3. Перебування в русі. Збираюсь 
у дорогу; у знач, присл. дорбгою. 
4. Правильний напрямок руху, 
діяльності. Запитай у дядька доро¬ 
гії. 4г Вййти на вірну (правильну) 
дорбгу (путь) — обрати правиль¬ 
ний напрямок діяльності; Подорб- 
зі — а) в одному напрямку з кимось; 
б) мимохідь, попутно; в) разом з ки¬ 
мось ідучи; Тудй й дорбга — про 
того, хто не вартий співчуття. □ до¬ 
ріжка, доріженька, дороговказ, до- 
рбжній, дорожник. 
ДОРОГЙЙ, а, е. 1. Який коштує 

великі гроші; протилежне — деше¬ 
вий. Про високу ціну. 2. перен. Яким 
дорожать. Дорогі й хвилини нашо¬ 
го життя. 3. перен. Близький, ми¬ 
лий серцю. Дорога дружина. / Ба¬ 
жаний (про гостей); у зверт. — для 
вираження приязні, любові. Доро¬ 
гий брате. □ дорогенький, присл. 
дброго, дорбжчий, дорбжчати, доро¬ 
гоцінний, дорогуватий, дорожйти, 
Дорожнеча. 
ДОРОГОВКАЗ, у, ч. 1. Напис, 

стовп, стрілка та ін., що повідом¬ 
ляє про напрямок дороги. 2. пе¬ 
рен. Те, що визначає, дає напря- 
м°к для розвитку, діяльності 
У чомусь. Збереження незалбж- 

9 Тлумачний словник укр. мови 

ності України — дороговказ ді- 
йльності сучасних політиків. □ до¬ 
роговказний. 
ДОРОГОЦГННИЙ, а, е. 1. Який 

коштує великі гроші, дуже дорогий, 
цінний. 2. перен. Який має велике 
значення, дуже важливий. Доро¬ 
гоцінні вісті. 4- Дорогоцінне камін¬ 
ня — про коштовне каміння, яке 
використовується для виготовлення 
ювелірних виробів. □ присл. доро¬ 
гоцінно, дорогоцінність. 
ДОРОЖЙТИ, жу, жйш, недок. 1. 

Високо цінити когось, що-небудь, 
надавати йому великого значення. 
2. Оберігати, боятися втратити ко¬ 
гось, що-небудь. Дорожити честю. 
ДОРОЖИТИСЯ, жуся, жйшся, 

недок. 1. Вимагати за щось високу 
ціну, плату. 2. Те саме, що дорожй¬ 
ти 1,2. 
ДОРОЖЧАТИ, аю, аєш, недок. 

1. Ставати вищим за попередню 
ціну, дорожчим. 2. Ставати тим, чим 
дорожать ще більшою мірою. 
ДОРОСЛИЙ, а, е. 1. Який пере¬ 

став бути дитиною, змужнів (про 
людей); у знач. ім. мн. Не діти; які 
досягли віку статевої й розумової 
зрілості; Який досяг повної зрілості 
(про тварин, птахів). 2. Достиглий, 
який доріс до певної межі. Доросле 
жито. □ дорбслішати. 
ДОРУЧИТИ, чу, чиш, док. 1. 

Покласти на когось виконання чого- 
небудь. 2. Віддавати когось, що-не¬ 
будь у чиєсь повне розпорядження. 
□ доручати, доручення, доручатися. 
ДОСАДА, и, ж. 1. Почуття неза¬ 

доволення, гіркоти від чогось. 2. 
у знач, присуди, сл. Така досада\ 
□ досадний, присл. досадно, доса- 
джати, досадливий. 
ДОСАДЖАТИ , аю, аєш, недок., 

ДОСАДЙТИ, джу, диш, док. Роби¬ 
ти неприємність комусь, викликати 
в когось досаду. Надокучати чимось 
кому-небудь. Досадив мені своїми 
забаганками. 
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ДОСВІД, у, ч. 1. Сукупність прак- 
тично засвоєних знань, умінь і нави¬ 
чок. 2. філос. Уся сукупність чут¬ 
тєвих сприйнять, здобута в процесі 
взаємодії людини із зовнішнім 
світом. □ дбсвіднйй, досвідчений, 
досвідченість. 
ДОСВІТ, у, ч. Час доби перед 

сходом сонця, перед світанком. 
• дбсвітки, передсвітанок, перед¬ 
світання. □ дбсвітки, досвіткбвий, 
досвітній. 
ДОСВІТКИ, ток, ми. 1. рідко. Те 

саме, що дбсвіт. 2. Вечірні зібрання 
сільської молоді для спільної праці 
й розваг восени і взимку в якійсь 
хаті. 
ДОСИТЬ, присл. 1. Стільки, 

скільки треба; багато. Хліба цього 
року досить вродило. 2. у знач, при¬ 
суди. сл. Вистачає; Хліба цього року 
досить. 3. Для вираження різкого 
заперечення, потреби припинити 
що-небудь. Досить вашого втручан¬ 
ня. • годі, довблі. 
ДОСІ, присл. 1. До цього часу, 

до цих пір; На цей час; уже, тепер, 
зараз. 2. розм. До цього місця. 
ДОСКГПУВАТИСЯ, пуюся, 

пуешся, недок. 1. Використовувати 
щось як привід для звинувачення, 
докори та ін. • прискіпуватися, 
сікатися. 2. перен. Наполегливо, 
завзято вивідувати що-небудь, дізна¬ 
ватися про щось. • дошукуватися. 
□ доскіпливий, присл. доскіпливо, 
доскіпливість. 
ДОСКОНАЛИЙ, а, е. 1. Який має 

належний ступінь довершеності, 
визначається повнотою позитивних 
якостей. • довершений. 2. Повний, 
абсолютний. Досконале володіння 
мовою. □ досконалість, присл. дос¬ 
конало, доскональний, присл. дос¬ 
конально. 
ДОСЛГВНИЙ, а, е. Який слово 

в слово відповідає першоджерелу; 
Абсолютно точний. • буквальний. 
□ присл. дослівно. 

ДОСЛІД, у, ч. 1. Відтворення 
якогось явища в штучних умовах 
з метою його вивчення. • експе¬ 
римент. 2. Процес такого від¬ 
творення, вивчення; дослідження. 
□ досліджений, дослідження, дослі¬ 
джувати, дбслідний, ДОСЛІДНИК, ДО¬ 
СЛІДНИЦЯ, ДОСЛІДНИЦЬКИЙ. 
ДОСЛУХАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок., І ЮСЛУХАТИСЯ , аюся, 
аєшся, док. 1. Напружуючи слух, 
намагатися щось почути, розчути. 
2. перен. Брати щось до уваги. До¬ 
слухатися поради. §. тільки док. Про¬ 
слухати щось до кінця. 4. перен., 
розм., док. Слухаючи, спілкуючись 
з кимось, від цього мати, зазнати 
неприємностей, лиха. □ дослухуван¬ 
ня, дослухувач (спец.), дослухува¬ 
тися. 
ДОСПІЛИЙ, а, е. Я кий визрів. 

• стиглий, дозрілий, достйглий. 
ДОСТАВАТИ , стаю, стаєш, не¬ 

док. Те саме, що діставати. 
ДОСТАТНІЙ, я, є. 1. Який задо¬ 

вольняє що-небудь, відповідає по¬ 
требам. 2. перен. Обґрунтований 
належно; переконливий. 3. розм., 
діад. Заможний. □ достатньо, до¬ 
статність. 
ДОСТАТОК, тку, ч. 1. Від¬ 

сутність нужди; матеріальна забез¬ 
печеність. • замбжність, достача, 
розм. 2. Матеріальні засоби, дохо¬ 
ди, прибутки. Усі достатки в хаті. 
3. тільки оди. Велика кількість чого- 
небудь. Створити достаток товарів. 
ДОСТЕМЕННИЙ, а, е, розм. 1. 

Справжній, дійсний. 2. Надзвичай¬ 
но схожий; такий точнісінько, як 
хтось. □ присл. достеменно. 
ДОСТИГАТИ, аю, аєш, недок., 

ДОСТИГНУТИ, ДОСТЙГТИ, 
док. 1. Ставати стиглим; дозріва¬ 
ти, доспівати. 2. перен. Розвива¬ 
ючись, набирати закінченої, ви¬ 
кінченої форми. Думка достигла 
істини. □ достигання, достйглий, 
достйглість. 



дотклйвий ДОСТОБГСА 

ДОСТОБГСА, присл., розм. 1. 
Дуже багато; значною мірою. Гро¬ 
шей достобіса. 2. лайл. Вираз із 
значенням «к чорту», «к бісу». 
ДОСТОЙНИМ, а, е. 1. Який зас¬ 

луговує чогось, вартий чогось; 
• гідний. 2. Який своєю роллю 
в суспільному житті цілком відпо¬ 
відає чомусь. 3. Який має належні 
позитивні якості. □ достбїнство, 
достойник, присл. достойно, до¬ 
стойність. 
ДОСТОТУ, присл. 1. Точно. 2. 

Справді, дійсно, істинно. 
Доступ, у, ч. і. місце, по яко¬ 

му можна дійти, наблизитися, дос¬ 
тупитися до чогось, когось. 2. Мож¬ 
ливість входити кудись, проникати 
кудись, зустрічатися з кимось. 
/ Офіційний дозвіл такої можли¬ 
вості. 3. військ. Ознака ступеня за- 
секречуваності об’єкта щодо мож¬ 
ливості проникнення до нього. 
Доступ № /. □ доступатися, досту¬ 
пний, доступність, присл. доступно. 
ДОСТУПНИЙ, а, е. 1. Який 

підходить багатьом, усім; відпові¬ 
дає чиїмось можливостям. 2. Лег¬ 
кий для розуміння, дохідливий. 3. 
До якого або по якому можна ку¬ 
дись дійти. Скеля, доступна неба¬ 
гатьом. 4. До якого легко доступи¬ 
ти; уважний до інших, не 
зарозумілий. У спол. доступна 
жГнка — про жінку легкої пове¬ 
дінки. 
ДОСХОЧУ, присл. Те саме, що 

Донесхочу. 
ДОСЬЄ, невідм., с. 1. Сукупність 

Документів та інших письмових ма¬ 
теріалів стосовно якого-небудь пи¬ 
тання, особи; несхв. Компрометую¬ 
чий матеріал на когось. 2. Папка 
з такими документами. 
ДОСЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

ДОСЯГТЙ, гну, гнеш, док. 1. До¬ 
ходити, доїжджати, діставатися 
кУДись; (про звуки, світло) Діста¬ 
ватися, проникати кудись. 2. До¬ 
9* 

ходити певного рівня, межі. Мо¬ 
роз досягав 12е. 3. Домагаючись, 
одержувати бажаний, позитивний 
результат; у спол. Досягати 
успіхів. □ досягнення, досяжний, 
досяжність. 
ДОТАЦІЯ, ї, ж. Виділення якійсь 

установі, особі додаткових грошо¬ 
вих сум з державних або місцевих 
бюджетів, на покриття збитків. 
• доплата, допомога. 
ДбТЕП, у, ч. 1. Кмітливий влуч¬ 

ний оригінальний вислів сатирич¬ 
ного або жартівливого змісту; 
у спол. Дотепами (так і) сйпле — 
про жартівника, який уміє привер¬ 
нути до себе увагу. 2. розм. Здіб¬ 
ність оформляти думку подібними 
виразами, висловлюваннями. Не без 
дотепу людина. □ доте п н и й, доте п - 
ник, дотепниця, дотепність, присл. 
дотепно. 
ДОТЕПЕР, присл. До теперіш¬ 

нього часу, до цих пір. • донині. 
□ дотеперішній. 
ДОТИ, присл. 1. До тих пір, до 

того часу. 2. розм. До того місця. 
ДОТИК, у, ч. 1. Доторкання чи¬ 

мось до чого-небудь, когось. 2. 
Відчуття, що виникає при стиканні 
шкіри з навколишнім середовищем. 
Органи дотику. □ дотикати, дотика¬ 
тися, дотикальний, дотикання, 
дотичний, дотклйвий. 
ДОТЙЧНИЙ, а, е. 1. Який доти¬ 

кається когось, чого-небудь. 2. Який 
має відношення, стосується когось, 
чого-небудь. 3. мат., у знач, ім., 
ж. дотйчна. Пряма лінія, що має 
з кривою одну спільну точку, але 
не перетинає її; у спол., сленґ. По 
дотйчній — когось це зовсім не (або 
мало) обходить. 
ДОТКЛЙВИЙ, а, е і ДІТКЛЙ- 

ВИЙ. 1. Який любить говорити до¬ 
шкульні слова. 2. перен. Дошкуль¬ 
ний, гострий, іронічний (про слова, 
голос, вираз). Доткливий натяк. 
□ присл. доткливо. 



ДОТЛА 260 ДОХОДИТИ 

ДОТЛА, присл. Повністю, ціл- 
ком, до останку. • ущент. 
ДОТОРКАТИСЯ, аюся, ЙЄШСЯ, 

недок., ДОТОРКНУТИСЯ, нуся, 
нбшся, док. 1. Торкатися, дотикати¬ 
ся до когось, чого-небудь. 2. перен. 
з часткою «не». Пробувати, кушту¬ 
вати, їсти що-небудь. До каші й не 
доторкнувся. 3. Братися за щось, 
розпочинати роботу над чимось. 4. 
перен. Зачіпати, піднімати, розв’я¬ 
зувати щось; братися за щось. Не 
дозволимо доторка тнся наших свя¬ 
тинь. 
ДОТОЧИТИ1, чу, чиш, док. 1. 

Подовжувати предмет приєднанням 
до чогось. Доточити вірьовку. 2. пе¬ 
рен. Говорити чи писати на дода¬ 
ток до чогось; Доточити своє слово. 
3. Закінчити гострити щось; Дото¬ 
чити ніж. 4. Гризучи, повністю по¬ 
шкодити щось; точити до кінця; 
Шашіль меблі доточила. 
ДОТОЧИТИ2, чу, чиш, док. До¬ 

лити рідину до певної межі; Дото¬ 
чила кухоль пива. 
ДОТРИМУВАТИСЯ, уюся, уєш- 

ся, иедок. 1. Витримувати, терпіти 
що-небудь до певного строку. 2. Під 
час руху триматися якомога ближ¬ 
че до чогось; Дотримуватись лівої 
сторони. 3. Діяти відповідно до чого- 
небудь; точно без відхилень вико¬ 
нувати, здійснювати щось; Дотри¬ 
муватись порядку. • додержувати, 
додержуватися. □ дотримання, дот- 
рймування. 
ДОТЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

ДОТЯГТИ, гну, гнеш, док. 1. Тяг¬ 
нучи, доставляти щось до певного 
місця. / 3 труднощами доставляти 
якийсь транспорт до місця призна¬ 
чення. Літак ледь дотяг до посад¬ 
ки. / Те ж саме про людину. Ледь 
дотяг до сусідніх дверей. • допха¬ 
ти, допхатися, доплентатися, дотю¬ 
пати розм. 2. Проводити, проклада¬ 
ти щось до якогось місця, межі. 
Колію дотягли до Золочева. 3. пе¬ 

рен. Доводити почате до кінця. 4. 
Зазнаючи різних труднощів, усклад¬ 
нень, добувати, витримувати до пев¬ 
ного строку. Стару картоплю дотяг¬ 
ли до весни. 5. перен. Доспівувати 
до кінця. 6. розм., перен. Жадібно 
докурювати, допалювати цигарку. 
□ дотягуватися, дотягування. 
ДОУЧУВАТИСЯ, чуюся, чуєшся, 

недок. 1. Закінчувати навчання. 2. 
Учитися до певного строку. 3. розм. 
Багато й довго учачись, зазнавати 
неприємностей, невдачі. Довчився, 
що й старе забув. 
ДОФГН, а, ч., іст:, узверт. дофі¬ 

не. Спадкоємний титул (з XII ст.) 
спочатку старших дітей володарів 
графств у Франції, а згодом — 
спадкоємців французького престо¬ 
лу (до 1830 р.). 
ДОХА, й, ж. Верхній одяг з хут¬ 

ряним верхом і підкладкою. 
ДОХІД, ходу, V., ДОХОД, у, V. 

Гроші або матеріальні цінності, 
одержані державою, організацією, 
особою внаслідок певної підприєм¬ 
ницької діяльності. • прибуток, 
зиск. □ ДОХІДНИЙ, ДОХІДНІСТЬ. 

ДОХГДЛ И ВИ Й, а, е. Який легко 
сприймається. • зрозумілий. □ ДО¬ 

ХІДЛИВІСТЬ, присл. дохідливо. 
ДОХЛИЙ, а, е. 1. Який перестав 

існувати, загинув (про тварин). 
• мертвий, неживйй. 2. перен., розм., 
зневажл. (про людей і тварин) кво¬ 
лий, немічний, слабосильний. 
□ дохляк, розм., дохлятина, дбхнути. 
ДОХОДИТИ, джу, диш, недок., 

ДІЙТИ, йду, йдеш, док. 1. Ідучи, 
досягати певного місця; Рухаючись 
у певному напрямку (про транс¬ 
порт), досягати кінця. / Прибувати 
на місце призначення (про поштові 
відправлення). / Звертатися куди- 
небудь до когось зі скаргою, про¬ 
ханням, пропозицією. До самого 
міністра дійду, а свого доб'юся. 2. 
Поширюючись, досягати когось, 
чого-небудь (про звуки, світло, па- 
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хоті, чутки). / Ставати відомим, 
ясним, зрозумілим. Своїми ідеями 
доходив до всіх. Ь Доходити до 
сбрця (душі, живбго) — глибоко 
зворушувати когось; знаходити 
відгук. 3. Зберігатися до певного 
часу (про пам’ятки, предмети ста¬ 
ровини). 4. Розвиваючись, досяга¬ 
ти певного стану, віку. Наука до¬ 
ходить до розкриття все нових 
таємниць світу. / розм. Досягати 
розуміння чогось, додумуватися. 
До всього доходив самотужки. 5. 
Ставати готовим до споживання, 
достиглим. Каша доходила в ду¬ 
ховці. 6. Приходити до кінця, за¬ 
вершуватись. Вже третій рік до¬ 
ходить нашому навчанню. / розм., 
перен. Умирати. -Ф* Доходити до 
діла — переходити до висловлю¬ 
вання основного, суті; Р^ки не 
дохбдять: а) про заклопотану ба¬ 
гатьма справами людину; б) нема 
можливості щось зробити, повністю 
щось охопити; Доходити (дійтй) до 
р^чки — вкрай збідніти, занехая¬ 
тися, фізично і морально знесили¬ 
тися. □ дохбдитися. 
ДОЦЕНТ, а, ч:, у зверт. доценте. 

Вчене звання і посада викладача 
вищої школи (вище асистента і ниж¬ 
че професора). / Особа, що має це 
звання, обіймає цю посаду. □ до¬ 
центський, доцентство, доцентура. 
ДОЦЕНТРОВИЙ, а, е. Спрямо¬ 

ваний під час обертового руху до 
центру кривини; протилежне — 
відцентровий. □ доцентрбвість, 
присл. доцентрово. 
ДОЦІЛЬНИЙ, а, е. Відповідний 

визначеній меті; практично корис¬ 
ний, розумний. • раціональний. 
□ Доцільність, присл. доцільно. 
ДОЧАСНИЙ, а, е. 1 . Який настає 

раніше визначеного, передбаченого 
строку. • передчасний. 2. Який 
‘снує, триває до певного часу; про¬ 
тилежне — постійний. • тимчасб- 
внй. □ присл. дочасно. 

ДОЧЙСТА, присл. 1. Повністю 
все, нічого не залишаючи і не при¬ 
ховуючи. 2. рідко. До повної чистоти. 
ДОЧГРНІЙ, я, є. 1. рідко. Який 

має відношення, стосується дочки. 
• доччин. 2. спец. Утворений 
відділенням від чого-небудь основ¬ 
ного. Дочірне підприємство. 
ДОЧКА, й, ж:, у зверт. дбчко. 1. 

Особа жіночої статі стосовно своїх 
батьків. 2. Ласкаве звертання 
літньої людини до молодої жінки 
або дівчини. 3. Жінка, що тісно, 
кровно зв’язана зі своїм народом, 
країною, ладом, епохою. Дочки й си¬ 
ни України. □ дбня, дбця, дбнька, 
дбченька, дбчечка, дбччин, дочірній. 
ДОЧУВАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Нормально чути. 2. Слухаючи, 
сприймати щось. Дочув знайомий 
голос. □ дочуватися. 
ДОШКА, и, ж. 1. Плоский, з двох 

боків шматок дерева невеликої тов¬ 
щини, випиляний з колоди. 2. 
Шкільний прилад, на якому пишуть 
крейдою. 3. Плоска полоса, плоский 
шматок у вигляді плити, пластини 
з якої-небудь речовини. Мармурова 
дошка; у спол. Дбшка пош&ни; ме¬ 
моріальна дбшка; ш&шкова дбшка. 
^ Від дбшки до дбшки — прочи¬ 
тати, вивчити, нічого не пропуска¬ 
ючи, до кінця; Ст&вити (ставати) 
на одн^ дбшку — прирівнювати 
когось до кого-небудь іншого 
(несхв.у. До гробовбї дбшки — до 
кінця життя. □ дощечка, дощаний, 
дощаник. 
ДОШКІЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

стосується, періоду перед вступом 
ДИТИНИ ДО ШКОЛИ. 2. пед.у спец., 
у спол. дошкільна гр^па, дошкіль¬ 
на освіта. Який стосується най¬ 
старших дітей дитячого садочка. 
□ дошкільник, дошкільниця, до¬ 
шкільня. 
ДОШКУЛЯТИ, яю, яєш, недок. 

1. Виводити з терпіння, з рівнова¬ 
ги, досаджати словами, діями. 2. 
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Порушувати нормальний стан, 
завдавати неприємностей. Дошку¬ 
ляли злидні* 3. Спричиняти, ви¬ 
кликати фізичний біль; Сильно 
діючи неприємно вражати (про 
явища природи); Дошкуляв порив¬ 
частий вітер. Дошкулйти до жи- 
вого — зачіпати найвразливіше 
місце. □ дошкульний, присл. дош¬ 
кульно, дошкульність. 
ДОШКУЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

завдає фізичного болю, неприємно¬ 
го відчуття. 2. перен., про слова 
їдкий, насмішкуватий, злобний, 
жовчний; який сильно діє, глибоко 
вражає. 3. Дуже відчутний, силь¬ 
ний, приголомшливий; Дошкульний 
удар. 4. з протилежним знач. Враз¬ 
ливий, слабкий. Дошкульні місця. 
ДОШЛЮБНИЙ , а, е. Який сто¬ 

сується періоду до одруження, до 
шлюбу; у спол. дошлюбні стосун¬ 
ки (зв’язкй) — про статеві стосун¬ 
ки, які не ведуть до шлюбу, були до 
одруження. 
ДОЩ, у, ч. 1. Атмосферні опади 

у вигляді водяних крапель. Ф Дощ, 
як з відрй — великий дощ, злива; 
Сліпйй (свинйчий, курячий) 
дощ — короткочасний дощ у соняч¬ 
ну годину; Золотйй дощ — великі 
несподівані прибутки; багатство. 
2. перен. Про велику кількість того, 
що падає, сиплеться; Свинцевий 
дощ (автоматна, кулеметна черга); 
у знач, присл. дощбм — великим 
потоком, рясно. □ дощик, дощйти, 
дбщичок, дощовйк, дощовйй, дощу¬ 
вати, дощування, дощомір, дощів¬ 
ка, дощовиця. 
ДОЩбНТУ, присл. Цілком, 

повністю, нічого не залишаючи. 
• ущент, дотла, ущбрть. 
ДОЩОВЙЙ, а, е. 1. Який сто¬ 

сується дощу. Дощові краплі. 2. 
Багатий на дощі. Дощовий сезон. 
3. Який захищає від дощу. 
ДОЩОВЙК, а, ч. 1. Легкий 

верхній непромокальний одяг, що 

захищає від дощу. • плащ, накидка, 
болбнья (розм.). 2. Великий куляс¬ 
тий гриб. 3. Черв’як, що живе 
в ґрунті, а на поверхні з’являється 
після великого дощу. 
ДОЩУВАТИ. ую, уєш, недок. 
Штучно зрошувати землю, полива¬ 
ти сільськогосподарські культури за 
допомогою спеціальних розбризку¬ 
ючих машин. □ дощування, дощу¬ 
вальний. 
ДОЯР, а, ч.\ у зверт. дойре. Робіт¬ 

ник, який доїть корів механічним 
способом. □ дойрка, дойрочка, дойр- 
ський. 
ДРАБЙНА , и, ж. 1. Пристрій 

з двох поздовжніх жердин (моту¬ 
зок), скріплених рядом поперечок, 
для піднімання або спускання ку¬ 
дись. 2. заст. Бокова частина воза 
(саней), зроблена з поздовжніх 
і поперечних жердин. 3. перен. По¬ 
слідовне розміщення чогось по 
висхідній лінії в ієрархічному по¬ 
рядку — від нижчого до вищого; 
у знач, присл. драбйною — нерівно, 
уступами (спорт.). □ драбйнка, дра- 
бйнний, драбйнчастий, драбинйстий, 
драбкй, полудрабок. 
драга, и, ж. 1. техн. Невелика 

землечерпальна машина для роз¬ 
робки розсипних родовищ корисних 
металів і дноочищувальних робіт 
у водоймах. 2. Прилад для видобу¬ 
вання тварин і рослин з дна водойм. 
□ дрйгер, драгїрувати. 
ДРАГЛГ, (в, ми. 1. їжа з загусло¬ 

го при охолодженні м’ясного, риб¬ 
ного чи фруктового відвару з по¬ 
дрібненим начинням. • холодець, 
желе. 2. Щось в’язке, грузьке, об¬ 
висле, дрябле, подібне до драглів. 
□ драглйстий, драглюватий, драг¬ 
лий, драгліти. 
ДРАГОВИНА, дряговинА, 

и, ж. Грузьке, багнисте, болотяне 
місце. □ драговйнний, драгва. 
ДРАГОМАН, а, ч., заст.\ у зверт. 

драгомане. Перекладач, тлумач при 
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дипломатичних представництвах 
і консульствах країн Сходу. □ дра¬ 
гоманський. 
ДРАГУН, а, ч. Воїн кавалерійсь¬ 

ких частин ряду європейських країн 
у XVI - XIX ст., що первісно міг 
вести бій у кінному і пішому строю. 
□ драгунський. 
ДРАЖЕ, невідм., с. Сорт дрібних 

цукерок округлої форми. 
ДРАЖЛИВИЙ , а, е. 1. Який лег¬ 

ко збуджується, схильний до швид¬ 
кого роздратування. • дратівливий, 
дразлйвий. 2. Який діє на органи 
чуттів, подразнює їх. • по¬ 
дразливий, дратівлйвий, дразлй¬ 
вий. 3. Який через подразливість 
вимагає до себе тактовного, обе¬ 
режного ставлення. Дражлива 
справа. □ дражлйвість, присл. 
дражлйво. 
ДРАЖН ЙТИ , жню, жниш, не- 

док. і рідше ДРАЗНЙТИ, зню, 
зниш, недок. 1. Навмисне серди¬ 
ти, виводити з терпіння злими 
жартами, зауваженнями, пере¬ 
дражнюванням. • дратувати, дро- 
чйти. ^ Дражнйти собак — 
а) заст. ходити від хати до хати 
жебраючи; б) нагадувати про 
щось дражливе, небезпечне. 2. На¬ 
сміхатися з когось, придумуючи 
образливі прізвиська. Дражнили 
його дурком. 3. Викликати не¬ 
приємні почуття, незадоволення, 
злість. • дратувати. Дражнила 
спека. 4. Збуджувати, загострю¬ 
вати якісь почуття, бажання. 
Дівоча пісня дражнила. □ драж¬ 
нитися, дразлйвий, дразлйвість, 
подразнення. 
ДРАЇТИ, аю, аєш, недок. 1. 

морськ. Чистити, натирати до блис¬ 
ку палубу й інші приміщення на 
кораблі. / Те саме стосовно будь- 
яких предметів не морського ужит¬ 
ку* Драїти посуд. 2. перен., розм. 
остро, безжально критикувати ко¬ 

гось, лаяти за недоліки в роботі. 

ДРАЙВ, у, ч. У тенісі — удар, 
що надає обертальних рухів м’ячеві 
у польоті. 
ДРАЙВЕР, а, ч. Програма для 

управління роботою периферійно¬ 
го обладнання комп’ютера. 
ДРАКОН, а, ч. 1. У міфології 

багатьох народів — потвора, чудо¬ 
висько, крилатий вогнедишний змій, 
що пожирає людей і тварин. 
□ драконів. 2. перен. Про жорсто¬ 
ку, безжалісну людину. □ драконів¬ 
ський. 3. зоол. Деревна літаюча 
ящірка південних країн; у спол. 
літ&ючий дракон. 
ДРАЛА, присл., присуди, сл. 
Швидко тікати куди-небудь. 
Драла дати — те ж саме. 
ДРАМА, и, ж 1. Літературний 

твір побудований у формі діалогів 
без авторської мови, з ремарками, 
призначений для сценічного вико¬ 
нання. 2. Літературно-театральний 
твір серйозного, але не героїчного 
характеру (між комедією і траге¬ 
дією). 3. розм. Театр, у якому 
виконують драматичні твори. 
□ драматург, драматургія, драма¬ 
тургічний, драматйчний, дра- 
матйзм. 4. перен. Яка-небудь подія, 
що приносить горе, страждання; 
Побутова драма". Тяжке душевне пе¬ 
реживання; Драма життя. □ дра- 
матйзм, драматизація, драматизу¬ 
вати, драматйчний, драматйчність, 
присл. драматйчно. 
ДРАМАТЙЧНИЙ, а, е. 1. Який сто¬ 

сується драми у 1—4 знач. 2. Сповне¬ 
ний драматизму, напруженості жит¬ 
тєвої або театральної ситуації. 3. 
ірон. Розрахований на зовнішній 
ефект; штучний, роблений; Драматич¬ 
на поза. 4. муз. Сильний, різкий 
тембром, на відміну від ліричного (про 
голос); Драматичне сопрано. □ дра¬ 
матйчність, присл. драматйчно. 
ДРАНИЙ, а, е. 1. Порваний, по¬ 

тертий, зношений (про одяг, взуття). 
□ драння, дрантя, дрантйна. 2. 
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З діркою або дірками; продірявле¬ 
ний. 
ДРЛНЙЦЯ, і, ж. 1. збірн. То¬ 

ненькі дощечки для оббивання стін 
під штукатурку, для покриття дахів. 
2. Кожна з таких дощечок. • дранка, 
дрань. □ дранкування, дранкувати. 
ДРАП1, у, ч. Густа шерстяна (на¬ 

півшерстяна) тканина для пошиття 
верхнього одягу. □ драповий. 
ДРАП2, у, V., ірон.у розм. Ганеб¬ 

ний відступ; тікання. □ драпак 
(у спол. дйти драпакй). 
ДРАПГЖНИЙ, ДРЯПІЖНИЙ, 

а, е. Сповнений бажання захопити 
щось, оволодіти чимось; хижий; 
у знач, ім. оббирало, здирник. 
□ драпіжник, драпіжка, драпічка, 
драпіжність, дряпіка. 
ДРАПРГ, невідм., с. Завіса, 

фіранка з м’якої тканини, зібраної 
в складки. • драпірбвка, діал.у зах. 
драперія. 
ДРАПУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Прикрашати або приховувати щось 
накиненою зверху призбираною 
у складки тканиною. □ драпувати¬ 
ся, драпування, драпувальник, дра- 
пбваний. 
ДРАТВА, и, ж. Міцна просмоле¬ 

на або навощена нитка, якою ши¬ 
ють взуття або шкіряні вироби. 
ДРАТУВАТИ, ую, уєш, недок. 

1. Викликати почуття незадово¬ 
лення, досади, гніву. • роздратб- 
вувати, злити. 2. Навмисне злити, 
виводити з терпіння, викликати 
гнів у когось. • дражнити, дрочй- 
ти. 3. Викликати реакцію подраз¬ 
нення. Світло дратувало. □ дра¬ 
тівливий, дратівлйвість, присл. 
дратівлйво, дратівнйй, дратівнйк, 
дратбваний, дратування, драту¬ 
ватися, дратун. 
ДРАХМА, и, ж. 1. Грошова оди¬ 

ниця Давньої і сучасної Греції. 2. 
Одиниця аптекарської ваги (1/8 
унції = 3,73 г.), застосовувана до 
введення метричної системи мір. 

ДРАЦЕНА, и, ж. Чагарникова 
субтропічна рослина з вічнозеленим 
видовженим листям і білими або 
жовтуватими квітками. □ драцено- 
вий. 
ДРАЧ, а, у., заст. 1. Шомпол. 2. 

Пиляр, пильщик, трач; робітник 
тартака. 3. діал. Просорушка. 4. 
розм. Місце, де оббирають кого-не- 
будь; форма здирства. • драча, 
драчка. 5. Бійка. 
ДРЕВКО, а, с. Дерев’яна, як пра¬ 

вило, палиця, до якої прикріплюєть¬ 
ся полотнище прапора, настром¬ 
люється вістря списа. / Держак 
взагалі. 
ДРЕВЛЯНИ і ДЕРЕВЛЯНИ, 

лян, мн. Стародавнє східнослов’¬ 
янське плем’я, що жило на території 
сучасного Полісся. □ древлянський. 
ДРЕВНІЙ, я, є. 1. Стародавній; 

який існував у далекому минулому. 
/ у знач. /м.у мн. дрбвні, іх. Люди, 
що жили в далекому минулому. 2. 
розм. Який дожив до глибокої ста¬ 
рості; дуже старий. / Зношений, 
ветхий через давність, існування 
(про предмети). □ древність, 
древньослов’янський, древньо- 
рймський та ін. 
ДРЕГОВИЧГ, ів, мн. Давнє 

східнослов’янське плем’я, яке жило 
між Прип’яттю і Західною Двіною. 
□ дрегбвицький. 
ДРЕДНОУТ, а, ч.у заст. Великий 

швидкохідний панцирний лінійний 
корабель з далекобійною артиле¬ 
рією; попередник сучасних лінкорів. 
Назва походить від назви першого 
корабля такого класу (англ. «без¬ 
страшний»). 
ДРЕЗЙНА, и, ж. Невеликий са¬ 

мохідний залізничний візок, викори¬ 
стовуваний для допоміжних робіт. 
ДРЕЙФ, у, ч.у мор. 1. Пасив¬ 

ний рух плаваючого тіла під діян¬ 
ням течії, вітру, хвиль. 2. Відхилен¬ 
ня судна або літака від узятого 
курсу під дією чого-небудь. □ дрей- 
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фувйти, дрейфування, дрейфуючий, 
дрейфовий. 
ДРЕЙФИТИ, флю, фиш, недок., 

фам., ірон. Боятися труднощів, не¬ 
безпеки; лякатися, розгублюватися. 
□ дрейфлб, фам.у несхв. 
ДРЕМЕНУТИ, ну, непі, док. 1. 

Дуже швидко побігти, тікаючи від 
когось, чого-небудь або доганяючи 
кого-небудь; Дуже швидко зникну¬ 
ти, втекти звідкись. Дременув з ха¬ 
ти. • чкурнути. 2. Поспішно відпра¬ 
витися куди-небудь. Дременув до 
Миколи в гості. • податися. 
ДРЕНА, и, ж., техн. Підземний 

водостік; труба для осушування 
ґрунту. □ дренувати, дренування, 
дренований, дренйж. 
ДРЕНАЖ, у, ч. 1. Осушування 

ґрунту за допомогою траншей, дрен, 
канав, каналів. / Система таких 
засобів для осушування ґрунту. 2. 
мед. Виведення з порожнини тіла, 
рани гною, зайвої рідини за допо¬ 
могою спеціальної трубки та систе¬ 
ми інших засобів. • дренування. 
□ дренажний, дренажування, дре¬ 
нажувати. 
ДРЕСУВАТИ і рідше ДРЕСИ¬ 

РУВАТИ, ую, уєш, недок. Навчати 
тварин, птахів та ін. виконувати 
якісь дії, виробляти в них певні на¬ 
вички. / ірон., перен. Виучувати, 
вимуштровувати кого-небудь. Дов¬ 
го нас дресували у військових ка¬ 
зармах. □ дресура, дресбваний, 
дресування, дресувальник, дресу- 
вальниця. 
ДРЙБЛІНҐ, у, ч. Майстерне ве¬ 

дення м’яча або шайби у грі з ме¬ 
тою обведення суперника. □ дриб- 
лер. 

ДРЙВГТНЯ, і, ж.у рідше ДРО¬ 
ВІТНЯ, і, ж. 1. Деревина (колода), 
на якій рубають дрова. 2. При¬ 
міщення для дров; місце, де їх збе¬ 
рігають. • дровнйк. 
ДРИҐАТИ, аю, аєш, недок.у розм. 

1- Робити різкі уривчасті рухи пе¬ 

реважно ногами (люди), лапами 
(тварини). 2. Пересмикуватися вна¬ 
слідок мимовільного скорочення 
м’язів. □ дрйґатися, дрйґання, 
дрйґнути, дриґбти, дриґотіти, дри- 
жакй. 
ДРЙҐОМ, розм.у прнсл.у часто 

у спол. догорй дрйґом — не так, 
як слід; догори ногами. 
ДРИЖАКЙ, (в, мн.у розм. Часте 

здригання, тремтіння тіла від холо¬ 
ду, страху, пропасниці та ін. • дри¬ 
жання. Ф їсти (хап&ти, ловйти) 
дрижакй (дрижаків) — тремтіти 
від холоду, страху та ін.; Нагн&ти 
дрижаків — налякати, настрахати; 
Нап&ли (узйли) дрижакй — хтось 
тремтить від холоду, страху, хворо¬ 
би та ін. 
ДРИЖАТИ, жу, жйш, недок. 1. 

Трястися від холоду, страху та ін. 
• тремтіти, трусйтися. 2. Колива¬ 
тися, хитатися під впливом чогось. 
Міст дрижав під вагою танків. / Бути 
нерівним, мінливим (про світло, 
вогонь, звуки). Голос дрижав. Аж 
стіни (дв€рі, вікна, р&ми та ін.) 
дриж&ть — про велику силу вияв¬ 
лення чогось. 3. перен. Дуже бояти¬ 
ся когось, чогось. Дрижу перед ек¬ 
заменом. 4. перен. Виявляти 
надмірне бажання, прагнення до чо¬ 
гось. Аж дрижу, як бачу морозиво. 
□ дрижачий (у знач. ім. про тип 
звуків — • вібрйнт), дрижання. 
ДРИЛЬ, я, ч. і ДРЕЛЬ, і, ж.у техн. 

Механізм для свердління невеликих 
отворів у дереві, металі та ін. 
ДРЙМБА, и, ж.у зах. Щипковий 

народний музичний інструмент, ви¬ 
сота звуку в якому регулюється ро¬ 
товою порожниною гравця. 
ДРІАДА, и, ж.у міф. Лісова нім¬ 

фа, покровителька дерев. 
ДРІБ, дрббу, ч. 1. Невеликі свин¬ 

цеві кульки для стрільби з мис¬ 
ливської рушниці. • дробйна, дро- 
бйнка. 2. перен.у збірн. Часто 
повторювані короткі уривчасті зву- 
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ки при стрільбі. Кулеметний дріб. 
3. мат. Число, що складається з ча¬ 
стин одиниці. □ дроббвий. 4. розм., 
збірн. Малі діти; дрібні тварини. 
• малеча. 
ДРГБКА, и, ж. 1. Невелика час¬ 

тина, мала кількість чогось. 2. Гру¬ 
дочка. Дрібка солі (цукру). • дрі- 
ббк. 
ДРІБНИЙ, а, е 1 . Малий розмі- І 

ром, об’ємом; Невеликий на зріст, 
молодий віком. 2. Незначний за вар-, 
тістю. Дрібні гроші. 3. Який скла¬ 
дається з малих однорідних части¬ 
нок. Дрібне намисто. ДрібнГ 
сльози лйти — гірко плакати. 4. 
Маломіцний економічно. Дрібне 
господарство. 5. Невисокий за сус¬ 
пільним становищем. Дрібний уря¬ 
довець. 6. Незначний, другорядний; 
який не має істотного значення. 
Дрібна послуга. □ дрібнити, 
дрібниця, дрібнйчка, дрібненький, 
дрібнесенький, дрібничкбвий, дріб¬ 
ніти, присл. дрібно, дріб’язок, 
дріб’язкбвий, дрібушки, дріботіти, 
дрібнуватий. 
ДРІБНЙТИ, бню, бнйш, недок. 

1. Розчленовувати (ламати, криши¬ 
ти, рубати) на невеличкі частинки. 
2. розм. Зменшувати в розмірах, 
робити менш солідним. 3. Зменшу¬ 
вати вагомість, значущість чогось. 
Дрібнити теми поезії. 
ДРІБНГТИ, ію, ієні, недок. І. 

Ставати меншим розмірами, об’є¬ 
мом, величиною. 2. перен. Втрача¬ 
ти важливість, сутність. Дрібніти 
духом. □ дрібнішати. 
ДРГБНО... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення «малий роз¬ 
мірами, значенням, рідкий»: дрібно- 
каліберний, дрібнотемність, 
дрібнолистий, дрібнолісся та ін. 
ДРІБНОТА, и, ж., збірн., розм. 

1. Маленькі, дрібні істоти або пред¬ 
мети. / Малі діти. • малеча. 2. пе¬ 
рен. Люди, які посідають незначне 
місце в суспільстві. 3. Щось незнач¬ 

не, мізерне, нікчемне. • дрібниця. 
Ф Розмінюватися на дрібнбту 
(дрібнйці, дрібні) — займатися 
чимось несерйозним, не вартим 
уваги. 
ДРІБОТГТИ, очу, отйш, недок. 1. 
Швидко перебираючи ногами, йти 
дрібними частими кроками; Танцю¬ 
вати, часто перебираючи та присту¬ 
куючи ногами. □ дрібушки, дрібот¬ 
іння, дрібушйти. 2. створювати 
звуки від частих рівномірних 
ударів. Дріботить дощ. 3. перен. 
Говорити дуже швидко. □ дріботун, 
дріботуха. 
ДРІБ?ШКЙ, шок, мн. 1. То¬ 

ненькі, дрібно заплетені косички. 2. 
Вид рухів дрібними кроками в ук¬ 
раїнських народних танцях. 3. Му¬ 
зика швидкого темпу до таких 
танців. 4. у знач, присл. Швидко 
і часто ступаючи. Ішов дрібушки. 
ДРГБ’ЯЗОК, зку, ч. 1. збірн. Не¬ 

великі предмети, речі. 2. перен., 
збірн., розм. Малі діти; Взагалі 
дрібні живі істоти порівняно 
з більшими. 3. Невеликі шматочки 
чогось. Розбився на дріб’язки. 4. 
перен. Щось незначне, неважливе, 
нікчемне. • дробина. □ дріб’язкб¬ 
вий, дріб’язковість. 
ДРІЖДЖІ, ів, мн. Одноклітинні 

мікроскопічні гриби, що виклика¬ 
ють бродіння. / Продукт цього бро¬ 
діння. Як на дріжджах — дуже 
активно, швидко, плідно. □ дріж- 
джовйй, дріжджувати, дріжджу¬ 
вання. 
ДРІМАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Перебувати в напівсонному стані; 
неміцно спати. 2. перен. Перебува¬ 
ти в стані спокою, бездіяльності. Ліс 
ще дрімає в передранішній тиші. 
3. перен., розм. (про людей). Надто 
мляво, повільно щось робити, не 
виявляти активності. • зволікати. 
Дрімають на роботі. / Бути неуваж¬ 
ним. У такій роботі дрімати не мож¬ 
на. Не дрім&ти! — бути пильним, 
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у стані готовності до активних 
дій. □ дрімайло, дріматися, дрім- 
лйвий, дрімливість, дрімбта, дрі- 
мбтний, присл. дрімбтно, дрімучий, 
дрімучість.^ 
ДРІМЛЮГА, и, ч. Нічний кома- 

хоподібний птах сіро-бурого з чор¬ 
ними плямами забарвлення. 
ДРІМУЧИЙ, а, е. 1. Дуже гус¬ 

тий, зарослий, непрохідний, непро¬ 
глядний. Дрімучий ліс. 2. перен. Гу¬ 
сто порослий, буйний, розкішний. 
Дрімучі вуса. 3. Який перебуває 
в стані спокою, неактивний, без¬ 
діяльний; у спол. Дрімучі лінощі. 
□ дрімучість. 
ДРІТ, дрбту, ч. Виріб з металу 

у вигляді гнучкої нитки чи тонкого 
прута. 2. Дротяна загорожа; у спол., 
військ. Колючий дріт — спеціаль¬ 
но вироблений для загорожі дріт із 
залізними шипами. □ дротина, дро¬ 
тинка, дротовий, дротяний, дротй- 
ник, дротйнка. 
ДРОБЙТИ, блю, биш, недок. 1. 

Розбивати, ламати, кришити щось 
на невеличкі частини. • роздрбблю- 
вати. 2. Поділяти на окремі части¬ 
ни, роз’єднувати що-небудь. Регіо¬ 
нами дроблять Україну. 3. мат. 
Перетворювати число на дробове. 
• роздробйти. 4. перен., розм. Па¬ 
дати дрібними краплями (про дощ). 
• дріботіти. □ дробйтися, дрббле- 
ний, дрбблення. 
ДРОБОВЙК, а, ч. Мисливська 

рушниця для стрільби дробом. 
• дробівка, дробовичок, дрібнока¬ 
ліберка. 
ДРОВА, дрів і дров, мн. 1. Роз- 

пиляні, розрубані на поліна дерева 
Для палива. ^ Наламати дров — 
наробити багато помилок; зіпсува¬ 
ти справу. 2. у знач, виг., розм. 
Про невдачу, зіпсовану справу, 
річ, скрутне становище. □ дрове- 
нйта, дровйна, дровинйка, дрівця, 
Дрйвітня, дровнйк, дров’янйй, дро- 
в ЯНЙК, дроворуб. 

ДРОГИ, дрог, мн., заст. І. Дов¬ 
гий без кузова віз для перевезен¬ 
ня великих вантажів. • биндюгй. 
□ дрогаль (• биндюжник). 2. Віз, 
пристосований для перевезення 
гробів. 
ДРОЖ, рідше ДРІЖ, дрожу, 

ч., рідше дрожі, ж. І. Судомне 
тремтіння тіла від холоду, стра¬ 
ху, пропасниці та ін. 2. Хитання, 
коливання чого-небудь. Дрож 
пройшов по воді. 3. Переривчас¬ 
те, нерівне, схвильоване звучан¬ 
ня; у спол. з дрожем у гблосі. 

Кидати в дрож — про раптове 
охоплення тіла тремтінням від 
переляку, неприємної згадки про 
щось. 
ДРОЗД, а, ДРІЗД, дрозда, ч.\ 

узверт: дрбзде. Невеликий співучий 
птах, що живе переважно в лісах. 
□ дроздйха, дрозденй. 
ДРОМАДЕР, а, ч., рідше ДРО- 

МЕДАР. Одногорбий верблюд. 
ДРОСЕЛЬ , я, ч., техн. 1. При- 

стрій (клапан, заслінка та ін.) для 
регулювання тиску пари, рідини, 
газу. 2. ел. Котушка індуктивності 
в електричному колі для регулюван¬ 
ня сили струму. □ дроселювати, 
дрбсельний. 
ДРОТИК, а, ч. 1. Зменш, -пест. 

до дріт. 2. Довга негостра спиця для 
в’язання. 3. Метальний спис — 
кблюча зброя у стародавні й середні 
віки. 
ДРОТЯНЙК, а, ч., ент. Личинка 

жука-шкідника сільськогосподар¬ 
ських культур, що живе в ґрунті або 
під корою мертвих дерев. • дро- 
тйнка. 
ДРОТЯНКА, и, ж. 1. Нагайка, 

зроблена з дроту. 2. Те саме, що 
дротянйк. 3. розм. Ліхтар, обплете¬ 
ний дротом. 4. діал., бот. Ситник 
тридільний. 
ДРОХВА, й, ж. Великий степовий 

перелітний птах із захисним забарв¬ 
ленням. □ дрохвйч. 
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ДРОЧЙТИСЯ, чуся, ЧЙШСЯ, не- 
док., розм. 1. Перебувати в стані 
роздратування, збудження, незадо¬ 
волення, злості. • дратуватися, 
злитися. / Непокоїтися (про тварин). 
2. Навмисне викликати в когось 
гнів, незадоволення. • дражнйтися, 
дрочйти. 
ДРУГ, а, ч:, у зверт., іноді ірон. 

друже. 1. Особа, зв’язана з кимось 
дружбою, довір’ям, відданістю; про¬ 
тилежне — ворог. • товариш, прйя- 
тель, побратйм. 2. Особа, зв’язана 
з кимось взаємним коханням. • ко¬ 
ханий, кохйнець, любчик, любас. 3. 
Прихильник, захисник когось, чого- 
небудь. Друг природи. □ другйня, 
поет., другів, дружйще, дружбк, 
друзяка. 
ДРУГИЙ, а, е. 1. Порядковий 

числівник до два. 2. Наступний. 
Другого дня. У епод, день (місяць, 
рік, тйждень)-другий для позначен¬ 
ня приблизної кількості названого 
в першій частині. 3. розм. Не та¬ 
кий, як цей, відмінний від нього; 
інший. Став зовсім другим чолові¬ 
ком. 4. Не цей, а якийсь інший. Не 
звертай на других свої гріхи. 5. Не 
основний, не головний, другорядний. 
На другому плані. Нижчого сорту. 
6. муз. Який виконує допоміжну 
партію. Друга скрипка, другий го¬ 
лос. 7. Не справжній, а такий, що 
заступає його. Друга батьківщина. 
8. У знач. ім. др^ге, с. Страва (м’яс¬ 
на, рибна, овочева), яку подають 
після першої (рідкої) страви. 9. 
присл. др^ге. У знач, по-друге. 

Брат у других — троюрідний 
брат; Др^ге я (аііег е£о) — а) про 
найближчого друга, однодумця; 
б) чийсь двійник, заступник. 
ДРУГО... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення другий у 1, 
2, 5 знач.: другокласник, другоріч¬ 
ник, другорядний, другосбртний та ін. 
ДРУЖЙНА, и, ж:, у зверт. дру¬ 

жино. 1. Одружена жінка стосовно 

свого чоловіка. □ дружинонька. 2. 
Одружений чоловік стосовно своєї 
жінки. 3. ж. Група, загін, створене 
з якоюсь метою об’єднання людей. 
Бойова дружина. □ дружинник. 4. 
У Київській Русі — збройний загін; 
військо князя. □ дружинний. 
ДРУЖЙТИ, жу, жиш, недок. 1. 

Мати друга, друзів; бути в дружбі 
з кимось. 2. Виявляти взаємну при¬ 
хильність, толерантність. Народи- 
сусіди мають дружити, а не воро¬ 
гувати. □ дружитися, дружба, 
дружний, дружній. 3. заст. Одружу¬ 
вати. □ дружитися, дружка, друж- 
кб, дружечка, дружина, дружба 
діал. 
ДРУЖКА, и, ж. 1. Дівчина, зап¬ 

рошена молодою для участі у ве¬ 
сільному обряді. 2. розм., заст., 
у. Товариш молодого, що бере 
участь у весільному обряді. 
• дружба (ч., діал.). 
ДРУЖКО, а, ч. Одружений чо¬ 

ловік, який на запрошення родичів 
жениха є головним розпорядником 
весільного обряду. □ дружкувати. 
ДРУЖНИМ, а, е. 1. Зв’язаний 

дружбою, взаємною прихильністю, 
довір’ям, відданістю, згодою. 2. 
Здійснюваний одночасно, погодже¬ 
но, злагоджено. Дружний спів. 3. 
Який виникає, з’являється, розви¬ 
вається бурхливо, швидко. Дружні 
сходи озимини. □ дружно, друж¬ 
ненько присл. 
ДРУЖНІЙ, я, є. 1. Який стосуєть¬ 

ся друга, пов’язаний з другом. 
У тісному дружньому крузі. 2. Зас¬ 
нований на дружбі, взаємності, 
довірі. Дружні братерські зв'язки 
між народами. 3. Який виражає 
прихильність, довіру, дружелюб¬ 
ність. Дружній погляд, потиск руки. 
□ дружність, присл. дружньо. 
ДРУЗКЙ, збк, мн. і ^ ІРГЗКЙ 

Невеликі шматочки, частинки чо¬ 
гось. На друзкй — на дрібні 
шматочки. □ друзбчки. 
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ДРУЇД, а, ч.; у зверт. друїде. 
У стародавніх кельтів — жрець. 
□ друїдйзм. 
ДРУК, а, ч. 1. Процес виготов¬ 

лення текстів, малюнків, графіків, 
таблиць механічним (поліграфіч¬ 
ним) способом (лінотип, комп’ютер 
та ін.); друкування. 2. Випуск у світ 
такої продукції; публікація; успол. 
вийти друком (з др^ку) — з’яви¬ 
тися, бути опублікованим. 3. Самий 
надрукований текст, його зовнішній 
вигляд залежно від шрифту й спо¬ 
собу друкування. Один аркуш дру¬ 
ку петитом. 4. Галузь друкарського 
виробництва. Розвивати друк. 5. 
тільки ми. Зведення друкованих 
пам’яток. Старі друки. □ друкар, 
друкарня, друкарство, друкарський, 
друкований, друкування, друкува¬ 
ти, друкуватися. 
ДРУКАРКА, и, ж. Жінка, що 

друкує на друкарській машинці. 
□ друкувати, друкарочка (пестл.у 
ірон.). 
ДРУШЛЯК, а, ч. П осудина 

з дірочками для проціджування або 
протирання їжі. □ друшлячбк, 
дуршлаг книжн. 
ДРЮК, а, ч. Велика товста дере¬ 

в’яна палиця. • костур, палиця, 
Дрючок, дрючина. □ дрючок, 
дрюччя. 
ДРЯПАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Зачіплювати чимось гострим, твер¬ 
дим, шкрябати поверхню чогось. 
• шкрябати. □ дряпання, дряпина, 
Дряпучий, дряпнути. 2. перен. Нед¬ 
бало, нечітко, невміло писати, крес¬ 
лити, малювати. □ дряпанина, 
Дряпання. 3. Подразнювати органи 
чуття, роздратовувати. Дряпає щось 
У горЛі □ дряпучий. 4. розм.у несхв. 
Мілко, неякісно орати. 
ДРЯПАТИСЯ , аюся, аєшся, не- 

Док. 1. Мати звичку, любити дрйпа- 
ти 1.2. Дряпати один одного. 3. (про 
тварин) Шкрябати по чому-небудь, 
Дертися кігтями. 4. розм., перен. 

З труднощами пробиратися кудись 
вперед і вгору; лізти куди-небудь. 
ДРЯХЛИИ, а, є. 1. Немічний від 

старості, слабосильний (про люди¬ 
ну, її голос). 2. перен.у розм. (про 
предмети) Дуже старий, зношений, 
ветхий. □ дряхлість, дряхліти, дрях- 
ленький. 
ДУАЙЄН, а, ДУАЄН, а, ч.\ 

у зверт. дуайбне, дуабне. Особа, що 
очолює дипломатичний корпус 
в якійсь країні. 
ДУАЛГЗМ, у, ч. 1. філос. Учення 

про визнання незалежними, само¬ 
стійними двох першоначал світу — 
ідеального і матеріального; проти¬ 
лежне — монізм. 2. перен. 
Двоїстісь, роздвоєність чогось. 
□ дуаліст, дуалістичний, дуальний 
мат.у дубль муз. 
ДУБ, а, ч. 1. Багаторічне листяне 

дерево з міцною деревиною і пло- 
дами-жолудями. -Ф* Дуба дати 
(врізати) — умерти, перестати 
існувати; Стати (ставати) д^ба 
(дубом) — ставати сторч, дибом, 
вертикально. □ дуббк, дуббчок, ду- 
ббвий, дубняк, дубйння, дубчак. 2. 
іст. Великий човен, видовбаний із 
суцільного дерева або зроблений із 
ДОЩОК. □ дубовйк. 3. розм.у техн. 
Речовина, що використовується для 
вичинки шкіри, для дублення. 
Д^ба смаленого пр&вити — го¬ 

ворити нісенітниці. □ дубйти, ду- 
бйльний, дубйльня, дублений, 
дублення, дубильник, дубйльниця. 
ДУБЕЦЬ, бця, ч. Відламана, ча¬ 

сто гнучка гілка без листя. • різка. 
Дубцй дати — побити, відшма¬ 

гати когось. □ дубчик. 
ДУБЙНА, и, ж. 1. Дубовий ліс, 

гай; дубова памолодь. • дубняк, 
дубйння. 2. розм.у збірн. Будівельні 
матеріали з деревини, переважно 
дуба. 3. Окреме дубове дерево. 4. 
Товста важка дубова палиця; вза¬ 
галі велика палиця. □ дубйнка, 
дубиняка. 5. перен.у лайл. Про дур- 
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ну вперту людину. □ дубоголбвий, 
дубйноголбвий. 
ДУБГВКА, и, ж. 1. Сорт дині 

з плодами твердої шкіри і сокови¬ 
того цукристого м’якуша. 2. Плід 
цієї рослини. □ дубівочка. 
ДУБГТИ, бію, бієш, недок. 1. 

Втрачати чутливість, гнучкість, рух¬ 
ливість від холоду (про людину, її 
тіло). 2. перен. Ставати твердим, 
густим, жорстким, негнучким. 3. 
перен. Втрачати здатність рухати¬ 
ся, застигати в певній позі від стра¬ 
ху, захоплення, стресу. Язик дубіє. 
• тетеріти. □ дубіння, дубнути. 
ДУБЛЕР, а, ч. 1. Той, хто пара¬ 

лельно з кимось виконує подібну або 
однакову роботу; Замінник основ¬ 
ного виконавця завдання. 2. Актор, 
що замінює основного виконавця 
ролі в спектаклі. 3. Актор, який 
відтворює текст при перекладі зву¬ 
кового фільму з однієї мови на іншу. 
4. спорт. Гравець резервної (дублю¬ 
ючої) команди. 
ДУБЛЕТ, а, ч. 1. Другий екземп¬ 

ляр якогось предмета; один з двох 
однакових предметів. Дублет кни¬ 
ги в бібліотеці. • дублікат. 2. мисл. 
Одночасний постріл з обох стволів 
двоствольної мисливської рушниці 
(дубельтівки). • дуплет. 3. спец. 
Підроблений дорогоцінний ка¬ 
мінь — склеєний з двох частин, де 
верхня є справжньою, а нижня 
підробною. □ дублетний. 
ДУБЛІКАТ, а, ч. 1. Те саме, що 

дублбт 1. 2. Другий примірник 
офіційного документа, що має з ори¬ 
гіналом однакову юридичну силу. 
Дублікат заповіту. □ дублікатний. 
ДУБЛОН, а, ч. Старовинна золо¬ 

та монета в Іспанії та Франції. 
ДУБЛЬ, я, ч. 1. Повторення того 

самого двічі, удруге; кіно, розм. 
Повтори (іноді кількаразові) 
знімання якогось епізоду кіностріч¬ 
ки. □ дублювати. 2. спорт. Дуб¬ 
лююча команда, що є резервом для 

основного колективу. □ дублер, дуб¬ 
лерка, дублюючий. 3. спорт. Заво¬ 
ювання командою (особою) одночас¬ 
но двох нагород у паралельних 
змаганнях. 
ДУБЛЮВАТИ, і5ю, юєш, недок. 

1. Робити те саме вдруге; викону¬ 
вати паралельно з кимось подібну 
або однакову роботу. 2. театр. Ви¬ 
конувати роль замість основного 
актора. 3. Замінювати текстову ча¬ 
стину звукового фільму перекладом 
на іншу мову. □ дубляж, дубльбва- 
ний, дублюватися. 
ДУБОВЙК, а, ч. 1. їстівний 

(білий) гриб, що росте переважно 
в дубових лісах. 2. заст. Власник 
або стерновий човна-дуба. 
ДУБОНІС, нбса, ч. Невелика 

співоча пташка з товстим міцним 
дзьобом, що розгризає кісточки ягід. 
ДУВАЛ, у, ч. Глиняна огорожа 

перед садибою (переважно в Се¬ 
редній Азії, на Кавказі). 
ДУВАН, а, ч., заст. Дільба, паю¬ 

вання, поділ; фольк., тавт. дув&н 
дув&нити — ділити здобич, здобу¬ 
те. □ дувінити (іст.). 
ДУГА, й, ж. 1. Округла крива 

лінія; у знач, присл. дугбю — у виг¬ 
ляді, у формі дуги. Брови дугою. 
Спец., у спол. вбльтова (електрйч- 
на) дуг£ — один з видів електрич¬ 
ного розряду між близько розміще¬ 
ними електродами. 2. мат. Частина 
кривої, розміщена між двома будь- 
якими її точками. □ дугбстий, ду¬ 
говий, дугоподібний, присл. дуго¬ 
подібно. 3. Частина кінської упряжі 
у вигляді зігнутого дугою тонкого 
стовбура дерева для прикріплення 
голобель до хомута. Зігнати 
в дуг£ — силою змусити когось пов¬ 
ністю скоритися. 4. спец., розм. 
Приймач електричного струму на 
трамвайних вагонах та електричках. 
ДУДАР, й, ч:, узверт. дударю. 1. 

Майстер, що робить дуди (дудки). 
2. Той, хто грає на дуді (дудці), 
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сопілці. □ дударик. 3. Різновид гри- 
танцю. 
ДУДКА, и, ж. 1. Народний духо¬ 

вий музичний інструмент у вигляді 
порожнистої трубки з отворами. 
• сопілка. 4- дуда, дудочка. 
-Ф* В одн^ дУдку гр4ти — бути за¬ 
одно з кимось; Танцювати (співати) 
під чиюсь д^дку — підкорятися 
в усьому кому-небудь. 2. Трубка 
з порожнистого стебла, стовбура рос¬ 
лини. □ дудчастий. 3. спец. Сигналь¬ 
ний інструмент у вигляді трубки 
з розширеним кінцем. • горн. 4. пе¬ 
рем., розм., ми. Про вузькі штани, 
що облягають тіло. □ дудочки. 
ДУДЛИТИ, лю, лиш, недок., 

розм. Пити щось, жадібно ковтаю¬ 
чи, у великій кількості. □ дудлїння. 
ДУЕЛЬ, і, ж. Двобій (часто смер¬ 

тельний) за викликом одного з су¬ 
перників на заздалегідь визначених 
умовах. 2. перен. Перестрілка між 
двома ворожими сторонами на 
фронті. Артилерійська дуель. 3. пе¬ 
рен. Змагання (переважно спор¬ 
тивні) між двома особами. • двобій. 
□ дуельний, дуелянт, дуеліст (заст.). 
ДУЕНЬЯ, і, ж.у іст. Літня жінка 

в Іспанії та деяких інших, переваж¬ 
но іспаномовних країнах, яка нагля¬ 
дала за поведінкою і моральністю 
молодої дівчини, жінки-дворянки, 
всюди супроводжуючи її. • Гувер¬ 
нантка. 
ДУЕТ, у, ч. 1. Музичний твір для 

двох голосів або двох інструментів, 
в якому кожен виконавець виконує 
свою самостійну партію. □ дуетй- 
но, невідм.у с.у дуетний. 2. Ансамбль 
з двох виконавців такого музичного 
твору; саме виконання такого тво¬ 
ру (найчастіше у знач, присл. дуе¬ 
том). 3. перен. Учасники парного 
спортивного або естрадного висту¬ 
пу. Дует фігуристів. • пара. 
ДУЖЕ, присл. У великій мірі, 

НаДто, надзвичайно. □ дужче, 
присл. дужо. 

ДУЖИЙ, а, е. 1. Який має велику 
фізичну силу. • сйльний. 2. Дуже 
великий, значний силою, ступенем 
свого вияву. □ дужати, дужчати, 
дужість. 3. Який має велику силу 
впливу, авторитет. • могутній. 
Дужа країна. 4. Який має твердий, 
стійкий, вольовий характер. 5. 
Фізично здоровий, не хворий. Дужі 
діти. □ дужчий, дужче присл. 
ДУЖКА, и, ж. 1. Зменш, до дуг£ 

у 1 знач. 2. Ручка або інша деталь 
предмета у формі дуги. Дужка оку¬ 
лярів, чашки. • ручка. 3. Один із 
парних розділових (правописних) 
або математичних знаків. 
ДУКА, и, ч.у заст:, у зверт. дуко. 

Багата людина. • багач, багатій, 
дука ч. 
ДУКАТ, а, ч. 1. іст. Срібна або 

золота монета, поширена (почина¬ 
ючи з Італії XII ст.) у ряді євро¬ 
пейських країн. • дукйч розм. 2. 
заст. Жіноча прикраса у вигляді 
монети. □ дукач, дукатик, дукачик. 
ДУЛГБИ, ів, мн. Давнє східно¬ 

слов’янське плем’я, яке жило у вер¬ 
хів’ях Західного Бугу і Прип’яті. 
ДУЛГВКА, и, ж. Наливка з груш- 

дуль. 
ДУЛО, а, с. 1. Ствол вогнепаль¬ 

ної зброї. 2. Вихідний отвір каналу 
вогнепальної зброї. □ дуловий, 
дульний. 
ДУЛЯ, і, ж. 1. розм. Літній сорт 

груш з великими соковитими солод¬ 
кими плодами. 2. Плід цієї груші. 
3. вульг. Стулена в кулак рука так, 
що великий палець просувається 
між вказівним і середнім — знак 
зневажливого ставлення до когось 
або насмішкувата, зневажлива фор¬ 
ма відмови комусь у чому-небудь. 
^ Д^лю з’їсти — нічого не одержа¬ 
ти; Д^лю з м&ком (д4ти, показа¬ 
ти) — нічого не дати, не зробити. 
□ дулька. 
ДУЛЬЦИНЕЯ, ї, Ж.у Ірон.у книжн. 

Кохана жінка, предмет зітхань (від 
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імені персонажа роману М. Серван- 
теса «Дон Кіхот»). 
ДУМА, и, ж. 1. Продукт мислен¬ 

ня, результат міркування; думка. 
□ думонька (фольк.). 2. літ. Народ¬ 
на ліро-епічна пісня (солоспів дек¬ 
ламаційного характеру) у супроводі 
бандури або кобзи. 3. іст. У царській 
Росії — представницький виборний 
орган центрального чи місцевого 
управління. / Назва однієї з двох 
палат вищого законодавчого орга¬ 
на влади в Російській Федерації. 
□ думний, думський, думець. 
ДУМАТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Мислити; розмірковувати над чи¬ 
мось; фольк., тавт. д^му думати — 
глибоко замислитися над чимось 
дуже серйозним. 2. Спрямовувати 
думки на когось; вирішувати, розв’я¬ 
зувати щось. Думати над пропози¬ 
цією. Д Не дбвго думаючи — 
без роздумів, без вагань, одразу. 3. 
Мати певну думку, вважати, при¬ 
пускати, підозрювати. Думаю на 
нього. 4. Мати намір щось робити. 
Думає купатись. І не думати — 
не мати наміру, не збиратися щось 
робити. 5. Турбуватися, піклувати¬ 
ся. За себе ніколи не думаю. 
• міркувати, мізкувати (розм.). 
□ думатися, думання. 
ДУМКА, и, ж. 1. Те саме, що д^ма 

у 1 знач. 2. Припущення, передбачен¬ 
ня, погляд, позиція. Мати думку. 3. 
Знання, досвід у якійсь галузі. Інже¬ 
нерна думка. Зап&ла (спйла, 
прийшлі) д^мка — з’явилась ідея, 
припущення; До д^мки (дійти) — 
зробити якийсь висновок; З&дня 
д^мка — про приховане бажання, 
міркування, задум; Думкою залі¬ 
тати — мріяти про щось; На мой> 
(йогбта ін.) д^мку; По моїй (в&шій 
та ін.) д^мці — вставн. сл., указує, 
кому належить думка. 4. Відобра¬ 
ження дійсності у свідомості; про¬ 
цес мислення. Думка про нинішній 
стан у державі. 4* Вйкинути з д^м- 

ки (покинути д^мку) — перестати 
думати про щось; МІти д^мку (на 
д^мці) — мати намір, міркування 
про щось; Спад&ти (прихбдити, 
спливати) на д^мку — починати 
думати про щось, замислюватися 
над чимось; Тільки й думки (не 
виходити з думки) — постійно про 
когось, щось думати, не забувати; 
Б^ти висбкої д^мки — високо ціни¬ 
ти когось, щось. 5. Нав’язлива ідея, 
постійний клопіт, переживання. 
Поглинув у свої думки. 6. Система 
поглядів, переконань, уявлень. По¬ 
етична думка. У спол. Громадська 
д^мка — погляди, оцінка широкої 
громадськості чого-небудь. 6. Назва 
української і польської народної 
ліро-епічної пісні часто журливого 
характеру. 7. Музика до такої пісні, 
а також музичний твір відповідно¬ 
го настрою. □ думонька, думлйвий, 
прнсл. думлйво. 
ДУМНИЙ, а, е. і. розм. Заглиб¬ 

лений у думки. • задумливий, за- 
мйслений. 2. рідко. Гордовитий, 
сповнений власної гідності. 3. іст. 
Який мав відношення до дорадчого 
органу козацької держави (XVII 
ст.). Думна рада козаків. /Який сто¬ 
сувався боярської думи в царській 
Росії (XV - XVII ст.). 
ДУМСЬКИЙ, а, е, іст. Який сто¬ 

сувався державної або міської 
думи, в Росії XIX — початку XX ст. 
Думська фракція. 
ДУНДУК, а, ч. 1. розм. Ін¬ 

дійський півень; індик. 2. перен., 
лайл. Про тупу, неповоротку лю¬ 
дину. 
ДУОДЕНА, и, ж., мед. Дванад¬ 

цятипала кишка. □ дуоденіт, дуо¬ 
денальний. 
ДУОДЕЦИМА, и, ж., муз. 1. 

Інтервал обсягом у 12 ступенів. 2. 
Дванадцятий ступінь двооктавного 
звукоряду. 
ДУОЛЬ, і, ж., муз. Ритмічна гру¬ 

па з двох одиниць, яка вимагає 
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спеціального виділення при вико¬ 
нанні; пор. також трібль, кв артіль, 
квінтоль. □ дуольний. 
ДУПА, и, ж., розм. у вульг. Зад, 

задок. □ дупка. 
ДУПЕЛЬ1, я, ч. Невеликий боло¬ 

тяний птах з довгим прямим дзьо¬ 
бом, короткими ногами і плямистим 
оперенням. • бекйс. □ дупелйний. 
ДУПЕЛЬ2, я, ч.у розм. Кісточка 

в доміно з однаковою кількістю 
очок в обох її частинах. □ дуплйти- 
ся (розм.). 
ДУПЛЕТ, а, ч. 1. Те саме, що 

дублет 2; у знач, присл. дуп літом — 
одразу з двох стволів. 2. У більяр¬ 
ді — удар кулею в іншу кулю, яка 
рикошетом від борта потрапляє 
в лузу. □ дуплбтний. 
ДУПЛО, а, с. 1. Порожнина 

в стовбурі дерева (через вигниван¬ 
ня деревини), часто використовуєть¬ 
ся як місце проживання дрібними 
звірами, птахами, комахами. 
□ дупельце, дуплавий, дупластий, 
дуплйстий, дуплянка. 2. перен. 
Дірка в зубі. 
ДУПЛЯНКА, и, ж., спец. Коло¬ 

да з видовбаною діркою, викорис¬ 
товувана як житло бджіл або 
птахів. 
ДУР, У, ч.у розм. 1. Безглузді 

примхи, капризи. Д Дур у го¬ 
лові — про нерозсудливу людину. 
2. Весела витівка, пустощі. Дитя¬ 
чий дур. 3. Затьмарення свідомості, 
запаморочення. Д 3 д^ру — а) від 
запаморочення; б) через не¬ 
обдуманість; не зваживши серйозно 
всіх обставин. 
ДУРЕНЬ, рня, ч.\ узверт. дурню, 

ДУрне. 1. Розумово обмежена, тупа 
людина; уживається як лайливе сло¬ 
во з метою когось образити. 
^ Д^рня клбїти — а) прикидаю¬ 
чись, що не розумієш, робити дур- 
Нииі; б) нічого не робити; байдику¬ 
вати; Знайшбв д^рня — як знак 
відмови, незгоди з кимось, чимось; 

Немй дурнів — те ж саме; Пошйти 
в д^рні — хитрістю виставити ко¬ 
гось у смішне становище; Пошити¬ 
ся в д^рні — потрапити в смішне, 
незручне становище. 2. Назва 
однієї з картярських ігор; у спол. 
підкиднйй дурень. 4» Залишйти 
дернем — а) одурити когось; 
б) обіграти в карти; У дурнях по¬ 
бувати— а) бути одуреним; 
б) бути обіграним у карти. □ ду¬ 
репа, дурка, дурник, дурйло, дур- 
новірх. 
ДУРЙСВІТ, а, У., розм. у несхв.у 

узверт. дурисвіте. Брехун; людина 
нещира, нечесна у стосунках з інши¬ 
ми; ужив, як лайливе слово. • прбй- 
да, брехун, шахрай, авантюрйст, 
аферйст, дурилюд. □ дурйсвітка, 
дурйсвітство, дурйсвітський. 
ДУРИТИ, рю, риш, недок. На¬ 

вмисно вводити в оману словами чи 
вчинками; обдурювати, ставитися 
до когось недобросовісно, нечесно. 
Цей торговець дурить покупців. 2. 
перен. Спокушати, зводити дівчат. 
ДУРІТИ, їю, їєш, недок. 1. Втра¬ 

чати ясність свідомості; ставати 
дурним. / Те саме від почуття лю¬ 
бові до кого-небудь. 2. Виявляти 
психічну ненормальність. 3. Роби¬ 
ти безглузді необдумані вчинки. 4. 
Поводитися до непристойності 
весело, бурхливо виявляти задово¬ 
лення, забавлятися безглуздими пу¬ 
стощами, дурощами. □ дурість, 
дурнйй, дуріння. 
ДУРМАН, у, ч. 1. Однорічна от¬ 

руйна рослина роду пасльонових, 
використовувана також і в меди¬ 
цині. • дур-зілля, дурйця. 2. перен. 
Те, що одурманює, п’янить; одурма¬ 
нюючий засіб. • наркота (сленг). 3. 
перен. Те, що служить засобом об¬ 
ману, омани, притуплює розум, за¬ 
туманює свідомість. Ідеологічний 
дурман піару. 4* Напускйти дур- 
м&н^ — обманюючи, завуальовую¬ 
чи істину, змушувати вірити в щось 
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нереальне, неправильне, непра¬ 
ведне. 
ДУРНЙЙ, а, е. І. Розумово об¬ 

межений, тупий, нерозумний; про¬ 
тилежне — розумний, мудрий, 
ужив, як лайливе слово. В знач. ім. 
про таку людину. 2. Некмітливий, 
недогадливий, недосвідчений, на¬ 
ївний. Воно ще дурне, хай підросте 
трохи. • дурноверхий, дурноголб- 
вий. 3 дурного рбзуму — не тям¬ 
лячи нічого; здуру; Немб дурнйх — 
а) хтось не такий нетямущий, як про 
нього думають; б) формула відмо¬ 
ви у чомусь. □ дурненький, дурну¬ 
ватий. 3. Який виражає розумову 
обмеженість, тупість. Дурні очі. 4. 
розм. Позбавлений розумного 
змісту; беззмістовний, даремний, 
непотрібний. Дурні розмови. □ дур- 
нйця, дурнйчка, дурносміх. -Ф- Дурні 
грбші ■— гроші, що легко дістали¬ 
ся, задарма. • дурняк. Д На 
дурнякй. 5. розм. Який має осуд¬ 
ний характер, негативний зміст. 
Дурна слава. □ присл. дурно, 
дурощі, дурносміх. 
ДУРНО, присл. І. Даром, ні за 

що, без оплати. 2. Даремно, марно; 
без ужитку, без діла. Дурно сидіти. 
3. Без покарання. Минулося це їм 
дурно. 
ДУРРА, и, ж., бот. Тропічна од¬ 

норічна хлібна і кормова рослина. 
• сбрго. 
ДУСТ, у, ч. Хімічний препарат- 

порошокдля винищення шкідливих 
комах та ін. 
ДУТАР, я, ч. Народний середньо- 

азійський щипковий музичний 
інструмент з двома струнами. 
ДУТЕЛЬ, я, ч. Порожній плід 

горіха. Ф* Д^теля з’їсти — вмерти. 
ДУти, дму, дмеш, недок. 1. Вик¬ 

ликати рух повітря. • віяти. 2. Ви¬ 
пускати з рота сильний струмінь 
повітря. • дмухати. 3. Розтягувати, 
розширювати щось, наповнюючи 
повітрям, газом. • надимбти. Дму 

повітряну кульку. 4. техн. Виготов¬ 
ляти порожнисті предмети зі скля¬ 
ної та ін. маси струменем повітря. 
Дути колби. □ дутий, дутик, дуття. 
5. Бути кимось, чимось незадоволе- 
ним; сердитися, ображатися; успол. 
г^би д^ти. 6. перен., розм., фам. 
Йти, бігти, їхати швидко, негайно. 
Дуй звідси. 7. перен., розм. Пити 
щось у великий кількості. Дує горіл¬ 
ку пляшками. 8. перен., розм. Силь¬ 
но бити. □ дутися, дуття. 
ДУТИЙ, а, е. 1. З порожниною 

всередині; виготовлений способом 
дуття. Дуте золото. 2. перен., розм. 
Який не відповідає дійсності; на¬ 
вмисне перебільшений. Дуті цифри. 
датися, дуюся, дуєшся, дмуся, 

дмешся, недок. 1. Наповнюватися 
повітрям, газом; надуватися, розду¬ 
ватися. Бульбашки дмуться. 2. пе¬ 
рен., ірон. Набирати ніби поважного 
виду, триматися пихато, гордовито, 
зарозуміло. Чим начальник дурні¬ 
ший, тим він... знай дметься. 3. пе¬ 
рен. Виявляти на когось незадово¬ 
лення, сердитися, ображатися. 4. 
перен., фам., жарґ. З азартом гра¬ 
ти в якусь гру (найчастіше в кар¬ 
ти). Дуємося в карти цілими днями. 
ДУХ, у, ч. 1. Психічний стан, за¬ 

гальне внутрішнє спрямування, 
свідомість. Досягнення людського 
духу. Д Абсолютний дух — не¬ 
матеріальне начало в основі речей 
і явищ як первинне щодо матерії. 
2. Моральна сила людини, суспіль¬ 
ства. Ф* Занепадати д^хом — втра¬ 
чати надію, бадьорість, енергію; 
Набиратись д^ху — стаючи сміли¬ 
вішим, наважуватися на щось; Не 
ста€ (не вистачає) д^ху — про брак 
сміливості, рішучості; У д^сі — бути 
в доброму настрої. □ духовний, 
духбвність, присл. духбвно, духбвий. 
3. Основний напрям, характер, зміст 
чого-небудь. Дух перемоги. Ф* У ду¬ 
сі — у певному напрямку; У тбму 
ж (такбму ж, цьбму ж) д^сі — так 





ДУШЕВНИЙ 276 ДЮГОНЬ 

ням. 5. Основа, суть чогось. Душа 
колективу. 6. розм. Заглибина 
в нижній передній частині шиї. За¬ 
стебнута по самудуШу. 4- До душі 
припасти — дуже сподобатись; 
Душа в д^шу — а) у повній зла¬ 
годі, згоді; б) відверто, щиро; 3 до- 
рогбю душбю — з великою охотою, 
з задоволенням; Кривйти душбю — 
робити щось нещиро, не по совісті; 
Ні душі — нікого нема; Ні за цапо¬ 
ву д^шу — даремно, марно, ні за 
що; Лізти в д^шу — настирливо 
домагатися від когось відвертості; 
Плюв&ти (наплювати) в д^шу — 
ображати, зневажати когось; Чогб 
душ& забажає — про можливість 
задовольнити всі свої бажання без 
обмежень. □ душка, душенька, 
душечка, душогуб, душогубство. 
ДУШЕВНИМ, а, е. 1. Зв’язаний 

зі внутрішнім психічним світом 
людини, її почуттями; у спол. 
душбвні хворбби, мед. — хвороби, 
викликані психічними розладами в 
діяльності людини; у знач. /м. ду¬ 
шевнохворий, душеуббгий. 2. Щи¬ 
рий, відвертий, сердечний. Душев¬ 
на розмова. □ душевність, присл. 
душевно. 
ДУШЕНЙНА, и, ж. М’ясо, при¬ 

готовлене обсмаженням і тривалим 
тушкуванням. 
ДУШЙТИ, душу, душиш, недок. 

1. Убивати когось, здавлюючи гор¬ 
ло, насильно припиняючи дихання. 
Спричиняти фізичний біль, заважа¬ 
ти дихати здавлюванням, натиску¬ 
ванням. 4- Душйти в обіймах — 
міцно обнімати когось. 2. перен. 
Налягати, натискати один на одно¬ 
го, на когось. У черзі один одного 
душили. 3. перен. Фізично знищу¬ 
вати когось, що-небудь. Голод ду¬ 
шив людей. 4. перен. Жорстоко при¬ 
гноблювати когось. Душили 
податки. 5. перен. Неприємно діяти 
на органи чуття. Душив сморід. 6. 
перен. Діяти гнітюче, створювати 

важкий настрій. Душили кошмари. 
□ душйтель, душйтелька, душйть- 
ся, душний, душнйк, присл. душно. 
ДУШМАН, а, ч.\ узверт. душма¬ 

не. 1. заст. Гнобитель. 2. Афгансь¬ 
кий бойовик у війні проти Радянсь¬ 
кого Союзу (1979 — 1989). 
ДУШОГУБ, а, ч.\ у зверт. душо¬ 

губе. 1. Злочинець, який вдається до 
вбивства, розбою, лиходійства. 2. 
Зневажл. Як лайливе слово. □ ду¬ 
шогубка, душогубець, душогубний, 
душогубство. 
ДУШОГУБКА. 1. ж. До душогуб 

у 1, 2 знач. 2. заст. Невеликий пе¬ 
реважно з дерева видовбаний хит¬ 
кий човен. Слов’яни робили походи 
в човнах-душогубках. 3. іст. Спеці¬ 
ально обладнана автомашина, ви¬ 
користовувана фашистами для ма¬ 
сового отруювання в ній людей 
газами. 
ДЬОГОТЬ, гтю, ч. Темна густа 

в’язка з неприємним запахом ріди¬ 
на — один з наслідків, перегонки 
дерева, торфу, вугілля. Мазати 
(обм&зати) дьогтем — один із спо¬ 
собів знеславлення людини (часто 
дівчини-покритки). □ дьогтяр, дьог¬ 
тярня. 
ДЬОР, у, ч. Швидка втеча. 

^ Д&ти дьору. 
ДЮАР і ДЬЮАР, а, ч.у техн. 

Посудина з подвійний стінками 
й вакуумом між ними, в якій ре¬ 
човини тривалий час зберігають 
свою температуру. Д Посудина 
Дюара — від прізвища винахід¬ 
ника. 
ДЮБЕЛЬ, я, ч. Порожнистий 

стрижень, гострий кінець якого за¬ 
бивають у цегляну або бетонну 
стінку для вгвинчування шурупів. 
• шлямбур. 
ДЮГОНЬ, я, ч. Великий морсь¬ 

кий ссавець з ряду сиреноподібних; 
віддалений родич тюленів, який пе¬ 
ребуває в морях Південної півкулі. 
□ дюґбневий. 
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ДЮЖИНА, и, ж. Дванадцять І ДЯДЬКО, а, ч:, у зверт. дядьку. 
однакових чи однорідних предметів. 
«Ф* Чбртова дюжина — тринадцять, 
нещасливе число. 
ДЮЗА, и, ж. Невеликий отвір, 

сопло, через яке протікає газ або 
рідина; сопло ракети. 
ДЮЙМ, а, ч. Міра довжини 

в англійській системі мір (2,54 см.). 
□ дюймбвий. 
ДЮК, а, V., іст., заст. Герцог. 
ДЮКЕР, а, ч., спец. Напірний водо- 

або газовід, прокладений під руслом 
річки, по схилах та дну яру, під заліз¬ 
ницею чи дорогою. □ дкжерний. 
ДЮНА, и, ж. Піщаний горб (пас¬ 

ма горбів), нанесений вітром, здат¬ 
ний до переміщення під тиском 
вітру (часто на морському, річко¬ 
вому узбережжі). □ дюнний. 
ДЮРАЛЬ, ДЮРАЛЮМІНІЙ, 

ю, ч. Міцний сплав алюмінію 
з різними іншими хімічними еле¬ 
ментами, використовуваний 
у техніці. □ дюрблевий, дюра- 
люмїн, дюралюмінієвий. 
ДЮШЕС, у, ч. 1. Назва одного 

з сортів груш з великими сокови¬ 
тими солодкими плодами. 2. Плід 
цієї груші. 3. перен. Товарний знак, 
назва одного з кисло-солодких 
сортів цукерок; карамелі. 
ДЯГЕЛЬ, ю, ч. Трав’яниста рос¬ 

лина родини зонтикових, викорис¬ 
товувана в медицині. 
ДЯДИНА, и, ж:, у зверт. дядино. 
Жінка дядька. □ дядинка, дядй- 
нонька, дядинин, дядинй. 
ДЯДИНЙ, ин, мн. Вівторок пер¬ 

шого тижня після Великодня; день 
поминання дядьків і тіток. 

Е, виг. 1. Уживається при ви¬ 
раженні незгоди з кимось, чим-не- 
бУДь. 2. Уживається при вира¬ 

1. Брат батька або матері; чоловік 
тітки. 2. розм. Дорослим чоловік 
узагалі. 3. заст. Селянин. 4. заст., 
розм. Унтер-офіцер, якому доруча¬ 
ли навчання новобранців в армії. 
5. заст., розм. Особа, що наглядала 
за підлітком у дворянській сім’ї. 
• гувернер, пестун. □ дядечко, 
ДЯДЬКІВ, ДЯДЬКІВСЬКИЙ. 

ДЯК, а, ч.\ у зверт. дяче. 1. Слу¬ 
житель православної церкви, який 
допомагає священикові під час 
відправи; псаломник. 2. У Київській 
Русі — переписувач князівської 
канцелярії. 3. У Російській держа¬ 
ві — урядовець у різних відділах 
державного апарату XV — XVII ст. 
Думний дяк. □ дячйха, дяківна, 
дяків, дяківський, дякувати, дяку¬ 
вання, дяківство, дячбк. 
ДЙКА, и, ж. Почуття вдячності 

за зроблене добро; вираження цьо¬ 
го почуття. / Слова, що виражають 
вдячність. Мовити дяку. • подяка, 
вдячність. 
ДЯКУВАТИ, кую, куєш, недок. 1. 

Висловлювати подяку; бути вдяч¬ 
ним за щось. 2. розм. Давати хаба- 
ря; віддячувати за якусь послугу чи 
роботу комусь. □ дякування, дйка. 
ДЯТЕЛ, тла, у. Лісовий птах з го¬ 

стрим довгим міцним дзьобом, яким 
здобуває собі їжу з щілин кори де¬ 
рев. • желбнка, жбвнб, йтел, ятіл. 
□ дятленя, дятленятко, дятлів. 
ДЯТИНИ, тин, мн. Звичай на 

третій день після Великодня після 
обідні роздавати бідним освяченої їжі 
(паски, м’ясо, яйця та ін.). □ дйтинки. 
ДЯТЛОВИНА, и, ж. Трилисник. 

женні невдоволення, досади, не¬ 
довіри. 3. Уживається при вира¬ 
женні переборювання сумнівів, 
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заперечення, нерішучості. Е... 
якось то буде.т 
ЕБЕНОВИЙ, а, е. 1. Зроблений 

з ебенового дбрева, яке має цінну 
деревину. 2. у знач. ім. еббнові, их, 
мн. Тропічні рослини з м’ясистими 
ягодами і цінною деревиною різних 
кольорів. 
ЕБОНІТ, у, ч. Тверда, чорного 

кольору речовина; високовулка- 
нізований каучук, використовува¬ 
ний у техніці й медицині. □ ебо¬ 
нітовий. 
ЕВАКУАЦІЯ, ї, ж. 1. Організо¬ 

ване вивезення людей і матеріаль¬ 
них цінностей з небезпечної місце¬ 
вості під час війни або стихійного 
лиха. 2. перен. Місце, час і стан пе¬ 
ребування в евакуації. В евакуації 
нелегко. 3. військ. Відведення 
військових підрозділів з районів, які 
вони раніше утримували. 4. спец., 
мед. Видалення з організму або ок¬ 
ремого органа якихось речовин. Ева¬ 
куація шлункових мас. □ евакуа¬ 
ційний, евакуатор, евакопункт, 
евакуювати, евакуюватися, евакую- 
вання. 
ЕВАЛЬВАЦІЯ, ї, ж., фін. Оціню¬ 

вання, обчислення. 
ЕВЕНТУАЛЬНИЙ, а, е. Можли¬ 

вий у якомусь випадку, за певних 
обставин. • ймовірний. □ присл. 
евентуально. 
ЕВКАЛГПТ , а, ч. Вічнозелене 

швидкоростуче гігантське дерево 
з миртових, деревину і листя якого 
використовують у промисловості 
й медицині. □ евкаліптовий. 
ЕВКЛГДІВ, дова, дове. Д Ев- 

клідова геометрія — теорія, в якій 
вивчають властивості фігур, які не 
змінюються при рухові. 
ЕВОЛЬВЕНТА, и, ж., мат. Плос¬ 

ка крива, яка є результатом розгор¬ 
тання в неї іншої плоскої кривої — 
еволюти. □ евольвентний. 
ЕВОЛЮТА, и, ж., мат. Плоска 

крива, яка розгортається в іншу 

плоску криву — евольвенту — за 
певними закономірностями. 
ЕВОЛЮЦІЯ, ї, ж. 1. Процес 

зміни, розвитку чого-небудь. Ево¬ 
люція людства. 2. філос. Форма 
розвитку, яка полягає в безпе¬ 
рервній поступовій кількісній 
зміні, яка підготовлює якісну 
зміну; протилежне — революція 
3. спец., часто мн. Різного роду 
перегрупування, зміни положен¬ 
ня в просторі. Еволюції літака. 
□ еволюційний, еволюціонізм, 
еволюціоніст, еволюціонувати. 
Еврика, виг. 1. Уживається для 

вираження радості, задоволення 
з приводу якогось відкриття або ви¬ 
никнення вдалої думки. 2. іст. При¬ 
писуваний Архімеду вислів (Я знай¬ 
шов!), вимовлений у мить відкриття 
ним основного закону гідростатики 
(закону Архімеда). 
ЕВРЙСТИКА, и, ж. 1. В античній 

філософії — сукупність прийомів 
навчання за допомогою навідних 
питань (евристичний метод). / Тео¬ 
рія такої методики. 2. Сукупність 
логічних прийомів і методичних 
правил теоретичного дослідження 
і пошуків істини. 3. Наука, що вив¬ 
чає творчу діяльність. □ евристйч- 
ний. 
ЕВФЕМІЗМ, у, ч. 1. Слово чи 

вираз, які замінюють у мовленні 
слова і вирази з грубим або непри¬ 
стойним змістом і забарвленням. 2. 
мет. Самий процес такої заміни. 
Явите евфемізму. □ евфемістйч- 
ний. 
ЕВФОНІЯ, ї, ж. 1. Гармонійний 

добір звуків у тексті художнього 
твору. • милозвучність. 2. лінгв. 
Уникання у мові нехарактерних для 
неї сполучень звуків. 3. ЛІТ. Розділ 
поетики, який вивчає звукові засо¬ 
би та звукову організацію мови ху¬ 
дожніх творів, зокрема віршів. 
□ евфонічний, присл. евфонічно, ев¬ 
фонічність. 
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ЕВХАРЙСТІЯ , ї, ж., лив. ЄВХА¬ 
РИСТІЯ. 
ЕГАЛІТАРНИЙ, а, е. Зрівняль¬ 

ний, зрівнювальний, рівний, рівно¬ 
правний (стосовно поділу влас¬ 
ності). □ егалітарйзм, еґалітарйст. 
ЕГ£\ част.у розм. 1. Стверлж. 

Уживається для підтвердження 
раніше висловленого. 2. пит. Ужи¬ 
вається для посилення питання 
і спонукання відповіді на нього. 
3. запереч. Уживається для вира¬ 
ження недовіри, заперечення. Еге! 
Так тобі й лалуть\ 
ЕГ£2, виг. Уживається для вира¬ 

ження подиву від чогось несподіва¬ 
ного, цікавого, непередбаченого. Еге! 
То ви тікати вздумали!! □ еге-ге; 
еге-еге, егекати. 
ЕГІДА, и, ж. 1. міф. У давньо¬ 

грецькій міфології — щит Зевса. 2. 
перен. Захист, чиєсь заступництво. 
Д Під егідою — під захистом, 
заступництвом, покровительством 
когось. 
ЕГОЇЗМ, у, ч. Себелюбство, 

нехтування інтересами інших лю¬ 
дей заради задоволення власних 
особистих інтересів і прагнень; 
протилежне — альтруїзм. • себе¬ 
любство, індивідуалізм, еґо- 
центрйзм. □ еґоїст, еґоїстка, 
еґоїстйчний, еґоїстйчність, присл. 
еґоїст йч но. 
ЕҐОТЙЗМ, у, ч. Пер еоцінен- 

ня своєї особи, своєї значущості. 
• самозакоханість, самозамйлуван- 
ня, марнославство. 
ЕГОЦЕНТРИЗМ, у, ч. 1. Суб’ек- 

тивно-ідеалістичний філософський 
та етичний принцип, за яким інди¬ 
від, особистість є центром Всесвіту. 
2. Негативна хвороблива риса харак- 
теру — крайній егоїзм, індивіду¬ 
алізм. □ еґоцентрик, еґоцентрйчний, 
егоцентрйчність. 
ЕДЕЛЬВЕЙС, а, ч. 1. Багато¬ 

річна гірська трав’яниста рослина 
3 суцвіттям квіток, схожих на білі 

зірочки. 2. Квітка цієї рослини. 
• білбтка. 
ЕДЕМ, у, V., книжн. 1. За Біблі¬ 

єю — місце блаженого існування 
Адама та Єви. • рай. 2. перен. Бла¬ 
городний край; місце, що відзна¬ 
чається винятковою красою і ба¬ 
гатством природи. 
ЕДЙКТ, у, V., іст. 1. У старо¬ 

давньому Римі — програма діяль¬ 
ності претора, консула та інших 
високих службовців і служб, ви¬ 
голошувана при вступі на посаду. 
2. Дуже важливий указ верхов¬ 
ної світської чи духовної влади 
у багатьох державах. Папський 
еликт. 
ЕДІПІВ, а, Є. У СЛОЛ.у псих. 

едіпів кбмплекс (від імені фіван- 
ського царя Едіпа, який зумів роз¬ 
гадати доти не розгадані три за¬ 
гадки сфінкса; звідки перен. — 
мудра людина, яка знаходить вихід 
із складних ситуацій) — несвідо¬ 
мий потяг до батьків протилежної 
статі й агресивне почуття до батьків 
своєї статі (за міфом, Едіп убив сво¬ 
го батька й одружився з власною 
матір’ю). 
ЕЖЕКЦІЯ. ї, ж., спец. Процес 

змішування двох середовищ (напр., 
пари й води), з яких одне, перебу¬ 
ваючи під тиском, діє на друге, ви¬ 
штовхуючи його. □ ежектор. 
ЕЗОПІВ, ЕЗОПІВСЬКИЙ, 

а, е. Алегоричний, з недомовками, 
натяками, для замаскування прямо¬ 
го змісту висловлюваного. Д Езб- 
пова (езбпівська) мбва — за¬ 
масковане висловлювання думок 
(від імені давньогрецького байка¬ 
ря — раба Езопа). 
ЕЗОТЕРИЧНИЙ, а, е. Який 

містить внутрішній глибинний або 
таємний, прихований смисл; проти¬ 
лежне — екзотерйчний. Д Езо- 
терйчні знаний — таємне вчення 
(наука), відоме лише вузькому колу 
обраних осіб. 
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ЕИ, виг. 1. Уживається при по¬ 
требі гукнути когось, підізвати, звер¬ 
нутися до когось. • гей. 2. Уживаєть¬ 
ся при вираженні незадоволення, 
досади, безнадійності. • ет, ех. 
ейкумена, и, і ойкумена, 

и, ж. 1. За уявленням давніх 
греків — населена територія Землі 
з Елладою в центрі. 2. мет. Су¬ 
купність населених і освоєних лю¬ 
диною областей Землі. На краю 
ейкумени. 
ЕЙТАНАЗІЯ, ї, ж. і ефтанАзія. 

Знищення неповноцінних осіб без¬ 
болісною смертю; медичне сприян¬ 
ня тим, хто бажає добровільно піти 
з життя через невиліковну хворобу. 
ЕЙФОРІЯ, і, ж. 1. Стан безпри¬ 

чинного піднесення настрою, відчут¬ 
тя радості, безтурботності (часто 
як хворобливий стан людини). 2. пе- 
рен. Радісний настрій, безпричинна 
піднесеність взагалі. Д Впадати 
в ейфорію. • рідко евфорія. □ ей- 
форйчний. 

ЕКВАТОР, а, ч. 1. Уявна замк¬ 
нена лінія, що проходить навколо 
земної кулі на однаковій відстані 
від полюсів. 2. перен. Місцевість, 
що прилягає до цієї лінії; екваторі¬ 
альна зона, область; успол. на еква¬ 
торі. 3. перен. Середина, середня 
частина чогось. Змагання вже 
пройшли свій екватор. • рївник, 
рівноденник. 4- Магнітний екватор, 
фіз. — уявна замкнена лінія на 
земній поверхні, що сполучає точ¬ 
ки, в яких вертикальна складова 
напруженості магнітного поля 
Землі і магнітне нахилення дорів¬ 
нюють нулю; Неббсний екватор — 
лінія перетину небесної сфери 
площиною, перпендикулярною 
до осі світу, яка поділяє небесну 
сферу на дві півкулі — Північну 
і Південну. □ екваторіальний, 
екваторіал. 

ЕКВАТОРІАЛ, а, ч. Астрономіч¬ 
ний інструмент, який дає мож¬ 

ливість визначати положення будь- 
якого світила на небесній сфері 
відносно небесного екватора. □ ек¬ 
ваторіальний. 

ЕКВІВАЛЕНТ, а, ч. 1. Щось 
рівнозначне, рівносильне іншому 
як його замінник. 2. хім. Вагова 
кількість елемента, що сполучає 
(взаємодіє) з однією ваговою час¬ 
тиною водню або замінює її у хіміч¬ 
них сполуках. 3. ек. Товар, який 
виражає вартість інших товарів і на 
який вони обмінюються. • відпо¬ 
відник, рівнозначний, синбнім. □ ек¬ 
вівалентний, еквівалентність. 
ЕКВІЛІБРИСТИКА, и, ж. 1. 

Жанр циркового мистецтва, базо¬ 
ваний на вмінні виконавця робити 
складні акробатичні вправи або 
маніпуляції, зберігаючи рівновагу 
на нестійких опорах. 2. перен. Умін¬ 
ня легко влаштуватися, пристосову¬ 
ватися до різних обставин, виходити 
з складних ситуацій. 3. перен., ірон. 
Уміння, заплутано висловлюючись, 
одурити когось, дістати собі вигоду, 
зробити зрозуміле неясним, склад¬ 
ним; успол. словбсна еквілібрйсти- 
ка. □ еквілібрйст, еквілібристйчний, 
еквілібрувати. 

ЕКВІПОЛЄНТНИЙ, а. е. У ло- 
гіці, лінгвістиці — який має збіг за 
значенням при можливій відмін¬ 
ності за смислом. □ еквіполентність, 
присл. еквіполентно. 
ЕКЕР, а, ч. Простий геодезичний 

прилад для побудови на місцевості 
кутів певної величини (найчастіше 
90е, 60°, 45°). 
ЕКЗАЛЬТАЦІЯ, !, ж І.Збудже- 

ний стан, іноді самочинно викли¬ 
каний; у психіатрії — такий стан 
без затьмарення свідомості. 2. Над¬ 
мірне захоплення чимось. • за- 
хбпленість, збудженість, захват, 
піднесення, екзальтбваність, за¬ 
пальність. □ екзальтбваний, екзаль¬ 
тбваність, присл. екзальтбвано, ек- 
зальтувати. 
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ЕКЗАМЕН, у, ч. 1. Перевірка 
знань з якогось навчального пред¬ 
мета; іспит. / Подібна перевірка, яка 
надає певних офіційних прав тому, 
хто цю перевірку витримав. Екза¬ 
мен на шофера. 2. перен. Взагалі 
перевірка, випробування чогось, 
чого-небудь. Життєвий екзамен. 
• іспит, перевірка, контрбль, опй- 
тування, тест, випроба, випробуван¬ 
ня. □ екзаменатор, екзаменатор¬ 
ський, екзаменаційний, екзаменувати, 
екзаменуватися. 
ЕКЗАРХ, а, ч. 1. У Давній Гре¬ 

ції — глава жерців при храмі. 2. 
У Візантії — намісник імператора, 
керівник області. 3. церк. Глава 
церковної округи (екзархату); пред¬ 
ставник вищої церковної влади 
в державі, регіоні. 
ЕКЗЕКУЦІЯ, і* ж. 1. Тілесне по¬ 

карання. 2. Виконання судового 
чи адміністративного вироку про 
якийсь вид покарання (смертну 
кару, стягнення боргу, податку та 
ін.); у міжнародному праві — за¬ 
стосування каральних заходів од¬ 
нією державою щодо іншої (інших). 
3. перен. Доскіпливе допитування, 
вимагання; намагання своїми сло¬ 
вами, діями принизити, вивести 
з рівноваги. Не екзамен, а суціль¬ 
на екзекуція над бідними студен¬ 
тами. □ екзекутор, екзекутйвний, 
екзекуторський,екзекутувати. 
ЕКЗЕМА, и, ж. Запальне захво¬ 

рювання (висипне) шкіри, пере¬ 
важно алергійного походження. 
О екземний, екзематбзний. 
ЕКЗЕМПЛЯР, а, ч. 1. Окремий 

предмет з числа подібних речей. 
• примірник, штука, експонат. 2. 
Представник якогось роду — тва¬ 
рин, рослин тощо. Чудовий ек¬ 
земпляр лілеї. 3. перен. Особа, 
Що відзначається від інших дивни¬ 
ми або негативними рисами. Ну 
и екземпляр трапився! Навіки його 
пам’ятатиму. □ ірон. екземплярчик. 

ЕКЗЕРСЙС, у, ч. Вправа, при* 
значена для тренування техніки ви¬ 
конання музики, танцю. Грати на 
бридлі екзерсиси. 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛ ГЗМ, у, ч. Те 

чія в сучасній індивідуалістичній 
філософії та літературі, що ставить 
у центр вивчення і відображення 
існування людини та її переживань 
в усіх проявах (екзистенціальний 
аналіз). □ екзистенціальний, екзис¬ 
тенціаліст. 
ЕКЗИСТенЦІЯ. ї, ж. І. Внут 

рішнє буття людини; непізнаване, 
ірраціональнне в людському «Я», 
що робить людину неповторною осо¬ 
бистістю. 2. Взагалі існування, бут 
тя. □ екзистенційний. 
ЕКЗО... Префікс, який означає 

«зовні», «поза чимось»: екзодерма, 
екзосфера; протилежне — £ндо.., 
бито... 
ЕКЗОГАМІЯ, ї, ж. Звичай, за пер¬ 

віснообщинного ладу, який заборо¬ 
няв шлюби всередині однієї родової 
групи; протилежне — ендогамія 
□ екзогамний. 
ЕКЗОГЕННИЙ, а, е. 1. Який зу 

мовлений зовнішніми причинами; 
протилежне — ендогенний. 2. геогр. 
Який перебуває або утворюється 
під впливом зовнішніх сил на по¬ 
верхні Землі. 
ЕКЗОРЦЙЗМ, у, ч. Заклинання 

з метою вигнання злих духів. □ еи- 
зорцйст. 
ЕКЗОСФЕРА, и, ж. Зовнішня 

оболонка земної атмосфери (від 
1 000 км), яка переходить у міжпла¬ 
нетний простір. 

ЕКЗОТ, а, ч., часто мн. ЕКЗО¬ 
ТИ. 1. Рослини або тварини, не 
характерні для певної місцевості, 
а лише акліматизовані в ній. 2. жар\ 
Дивак; чужак; не свій у товаристві, 
групі. • екзбтика. 
ЕКЗОТЕРИЧНИЙ, а, е. За 

гальнодоступний, призначений для 
публічного викладу, адресований 
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непосвяченим широким масам; про¬ 
тилежне — езотеричний. 
ЕКЗОТЕРМІЧНИЙ, а, е. Який 

відбувається з виділенням тепла; 
хім.успол. Екзотермічна реакція. 
ЕКЗОТИКА, и, ж. І. Усе (приро¬ 

да, побут, культура та ін.) що є не¬ 
звичайним для певної місцевості, 
здається дивовижним, надміру ма¬ 
льовничим. 2. лерен. Взагалі щось 
незвичайне, дивовижне; заморське, 
чужоземне. □ екзбт, екзотйчний, 
екзотйчність. 
ЕКІВОК, а, ч. часто мн. ЕКІВО¬ 

КИ, ів. Двозначність, натяк на 
щось; викрут, виверт. 
ЕКІПАЖ, а, ч. 1. заст. Загальна 

назва легких ресорних пасажир¬ 
ських повозок. / ірон. Таксі; найма¬ 
ний транспорт. 2. рол у. Особовий 
склад корабля, літака, танка та ін. 
3. рол у. Берегова військова части¬ 
на морської піхоти. □ екіпажний. 
ЕКІПІРУВАТИ, рую, р*єш, не- 

док. і док. 1. Забезпечувати, поста¬ 
чати всім необхідним для виконан¬ 
ня певного завдання; споряджати, 
обмундировувати. 2. спец. Готувати 
рухомий склад залізниці до нового 
рейсу. □ екіпірбвка, екіпірбваний, 
екіпірування, екіпіруватися. 
ЕКЛ£КТИКА, и, ж. 1. Напрям 

в античній філософії, для якого ха¬ 
рактерні поєднання елементів різних 
філософських систем, тенденція до 
стирання відмінностей між різними 
ученнями і школами. 2. несхв. Меха¬ 
нічне поєднання в одному вченні 
різнорідних, органічно несумісних 
елементів; безпринципне запозичен¬ 
ня і змішування суперечливих ідей, 
оцінок, теорій. 3. перен. Відсутність 
оригінальності, самостійності у твор¬ 
чості. 4. Поєднання (часто невдале) 
в одному творі ознак різних стилів 
мистецтва. • еклектйзм, хаос, ха¬ 
отичність, неорганічність. □ ек¬ 
лектйзм, еклектйчний, еклектйчність, 
присл. еклектйчно. 

ЕКЛ £Р, а, ч. Заварне тістечко 
довгастої форми з кремом усере¬ 
дині. 
ЕКЛІПТИКА, и, ж., астр. 1. 

Велике коло небесної сфери, по 
якому відбувається видимий річ¬ 
ний рух Сонця. 2. Площина, в якій 
рухається Земля навколо Сонця. 
□ екліптичний. 
ЕКЛОГА, и, ж. Один з видів 

античної буколічної поезії, близь¬ 
кий до пасторалів та ідилій, побу¬ 
дований як діалог пастушка з пас¬ 
тушкою. 
ЕКО... Перша частина складних 

слів на позначення відношення до 
середовища, екології: екосистема, 
екотйп, екосередбвище, екотехнолб- 
гія, екотбп та ін. 
ЕКОГЕНЕЗ, у, ч. Історичний 

процес зміни організмів, пов’яза¬ 
ний зі змінами умов життя (екологіч¬ 
них умов). 
ЕКОЛОГІЯ, ї, ж. 1. Наука, яка 

вивчає зв’язок живих організмів 
між собою і з довкіллям (середови¬ 
щем). 2. Умови існування людини, 
тварин, рослин у певному регіоні, 
місцевості. 3. Необхідні (оптимальні) 
умови існування живого у середо¬ 
вищі. Дбати за екологію. □ екблог, 
екологічний. 
ЕКОНОМ, а, у., заст. Завідуючий 

поміщицьким господарством, еконо¬ 
мією 3. • управйтель. □ еконбмів, 
еконбмша. 
ЕКОНОМАЙЗЕР, а, ч., техн. 1. 

Пристрій для нагрівання води або 
повітря за допомогою тепла спалю¬ 
ваних газів, спрацьованої пари. 2. 
Пристрій у карбюраторі двигунів 
внутрішнього згоряння для економії 
складу пальної суміші. 
ЕКОНОМІКА, и, ж. 1. Історично 

визначена сукупність суспільно- 
політичних відносин, яка характе¬ 
ризує відповідний економічний 
лад суспільства. Економіка капіталіз¬ 
му. 2. Організація, структура і стан 
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господарського життя країни, ре¬ 
гіону, певної галузі господарства. 
Ринкова економіка. 3. Наука, що 
вивчає специфіку виробничних 
відносин у певній галузі, сфері су¬ 
спільної діяльності. Економіка про¬ 
мисловості; економіка управління. 
□ економізм (іст.\ економіст, еко¬ 
номічний. 
ЕКОНОМІЯ, ї, ж. 1. Береж¬ 

ливість, ощадність у витрачанні 
чого-небудь. Економія пального. 
2. Вигода від такого способу ви¬ 
трачання. Річна економія. • за- 
ощадженння, прибуток, вигода. 
□ еконбмити, економитися, еконо¬ 
мічний, еконбмний, економізація, 
економічність, прнсл. економічно, 
еконбмність. 3. заст. Поміщицьке 
господарство в дореволюційній 
(до 1917 р.) Україні. • фільварок. 
□ економський, еконбм, еконбмка, 
еконбмша. 
ЕКОСЕЗ, а, ч. 1. Старовинний 

шотландський народний танець, 
який потім трансформувався у са¬ 
лонний. 2. Музика до цього танцю, 
яка могла ставати необов’язковою 
частиною барокової музичної сюї¬ 
ти з танців різних народів (сара¬ 
банда (/ся.), Гавот (фр.), алеманда 
(нім.), жиґа (англ.)та ін.). 
ЕКОСФЕРА, и, ж. 1. Шар атмо¬ 

сфери, що є фізичною межею для 
польотів у відкритій кабіні літаль¬ 
ного апарата. 2. Взагалі сфера мож¬ 
ливості перебування в ній живого. 

ЕКРАН, а, ч. 1. Пересувний щит, 
який захищає від гарячого повітря, 
світла та ін. Захисний екран. □ ек¬ 
ранний, екранувати, екранування. 2. 
Поверхня з білої тканини, натягну¬ 
тої на раму, на якій демонструють 
фільми та зображення з діапози¬ 
тивів. 3. перен. Кіномистецтво. 
Зірки екрану. • кінб. □ екраніза¬ 
ція, екранізований, екранізувати. 
4. спец. Пристрій з поверхнею, що 
відбиває, вбирає або перетворює 

випромінювання різних видів енергії 
з метою захисту чи використовуван¬ 
ня. □ екранбваний, екранувати, ек¬ 
ранування. 
ЕКС1... Префікс, що означає 

відокремлення, рух догори, позбав¬ 
лення, звільнення, зміну якості, за¬ 
вершення: екскаватор, ексгумація, 
екплуатація та ін. 
ЕКС2... Перша частина складних 

слів на позначення «колишній»: екс- 
президент, екс-чемпібн та ін. 
ЕКСГУМАЦІЯ, ї, ж. У слідчій 

і судовій практиці — викопування 
трупа з могили з метою судово-ме¬ 
дичної експертизи. 
ЕКСКАВАТОР, а, ч. Самохідна 

землерийна машина з ковшем для 
виймання і переміщування ґрунту. 
□ екскаваторний, екскаваторник. 
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ, а, е. Ви¬ 

ключний; який поширюється на 
обмежене коло предметів, осіб. 
А Ексклюзйвне інтерв’ю — інтерв’ю 
лише для одного журналіста, пев¬ 
ного друкованого органу, теле- чи 
радіопрограми. • ексклюзйв (ра?л/.). 
□ ексклюзйв. 
ЕКСКРЕМЕНТИ, ів, мн. Про¬ 

дукти випорожнення людини, тва¬ 
рин (кал і сеча). • фекалії. 
ЕКСКУРС, у, ч. Відхилення від 

головної теми для висвітлення або 
уточнення побічних, другорядних 
питань. А Екскурс в істбрію 
(у минуле) — висвітлення по¬ 
передньої ситуації, історії питання. 
ЕКСКУРСІЯ, ї, ж. 1. Поїздка, 

похід кудись, найчастіше до визнач¬ 
них місць з метою оглянути їх. 2. 
перен. Група людей, яка здійснює 
таку поїздку, похід. □ екскурсант, 
екскурсовбд, екскурсійний. 
ЕКСЛІБРИС, а, ч. Художньо 

виконана позначка на книжці, пе¬ 
реважно з ім’ям, прізвищем її 
власника. 
ЕКСПАНДЕР, а, ч. 1. Радіотех¬ 

нічний пристрій для збільшення 
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різниці у силі звукових сигналів. 2. І тальний, експериментатор, експе- 
Пкевм етичний двигун, що діє під 
впливом стисненого газу. 3. Інстру¬ 
мент для розширення труб. 4. Роз¬ 
ширювальний пристрій у машин 
для свердлувальних робіт під зем¬ 
лею. 
ЕКСПАНСИВНИЙ, а, е. Який 

нестримано, бурхливо виявляє свої 
почуття. □ експансйвність, експан¬ 
сія, присл. експансйвно. 
ЕКСПАНСІЯ, ї, ж. 1. Загарбан¬ 

ня чужих територій, ринків, джерел 
сировини; політика, спрямована на 
економічне і політичне поневолен¬ 
ня інших країн. □ експансіонізм, 
експансіоністський, експансіоніст. 2. 
Взагалі розширення чогось, вихід із 
початкових меж. 
ЕКСПАТРІАЦІЯ, ї, ж. Добро¬ 

вільне або примусове виселення 
за межі батьківщини, як прави¬ 
ло, з позбавленням громадянства. 
□ експатріювати, експатрійбва- 
ний. 
ЕКСПЕДИТОР, а, ч. Працівник, 

який відправляє за призначенням 
товар, кореспонденцію та ін. 
□ експедйторський, експедувати, 
експедйція, експедйрувати рідше. 
ЕКСПЕДИЦІЯ, ї, ж. 1. Відправ¬ 

ляння, розсилання товарів, корес¬ 
понденції та ін. за певним призна¬ 
ченням. 2. Установа, що відає 
подібними процедурами. 3. Подо¬ 
рож, поїздка, відрядження групи 
людей з певним завданням. Експе¬ 
диція на полюс. 4. Група людей, що 
здійснює подібну акцію. Експеди¬ 
ція успішно виконала завдання. 
□ експедиційний. 
ЕКСПЕРИМЕНТ, у, ч. 1. До- 

слід, спроба дослідити в науці або 
техніці щось шляхом створення 
для цього певних умов. Науковий 
експеримент. 2. Взагалі намаган¬ 
ня, спроба здійснити щось певним 
способом, до певної міри ризику¬ 
ючи при цьому. □ експеримен- 

риментувати, експериментування, 
експериментально. 
ЕКСПЕРТИЗА, и, ж. Розгляд, 

дослідження якої-небудь справи 
спеціалістом у цій галузі (експер¬ 
том) або групою відповідальних 
спеціалістів з метою дати пра¬ 
вильну оцінку ситуації, явищу. 
□ експерт, експертний,експертизу- 
вати. 
ЕКСПЛАНТАЦІЯ, ї, ж., біол. 

Експериментальне вирощування 
тваринних або рослинних тканин, 
частин органів поза організмом. 
□ експлантувйти. 
ЕКСПЛІКАЦІЯ, ї, ж. 1. Науко 

ве пояснення, подання чогось у на¬ 
очній формі. 2. Пояснення умовних 
позначень (символів) на планах, 
картах тощо. 3. Детальний режи¬ 
серський план постановки спектак¬ 
лю. □ експлікаційний, експлікувати. 
ЕКСПЛІЦЙТН ИЙ, а, е. 1. Роз¬ 

горнутий, доступний зовнішньому 
спостереженню; протилежне — 
імпліцйтний. 2. лінгв. Який має ма¬ 
теріальне виявлення в одиниціх 
мови. 
ЕКСПЛОЗІЯ, ї, ж. 1. Вибух. 2. 

лінгв. Остання фаза артикуляції 
змичних приголосних звуків, яка 
полягає в розмиканні відповідних 
частин мовного апарату. □ експло- 
зйвний. 

ЕКСПЛУАТУВАТИ, атую, 
атуєш, недок. 1. Визискувати; при¬ 
власнювати результати чужої 
праці; примушувати працювати на 
себе. • визйскувати, грабувати, 
невблити. □ експлуататор, експлу¬ 
ататорський, експлуатація, експлу¬ 
атуючий, експлуатбваний. 2. Систе¬ 
матично використовувати щось 
з певною метою. Експлуатувати на¬ 
фтові свердловини. □ експлуатація, 
експлуатаційний, експлуатаційник, 
експлуатбваний, експлуатування, 
експлуатуватися. 
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ЕКСПОЗЙ ЦІЯ, Т, ж. 1. Система¬ 
тизоване розміщення експонатів 
у музеї або на виставці. 2. мет. Самі 
експонати, розміщені в певній сис¬ 
темі. 3. Вступна частина музичного 
або літературного твору. 4. 
Кількість освітлення при фотогра¬ 
фуванні, кінозніманні. □ експози¬ 
ційний. 
ЕКСПОНАТ, а, ч. Предмет, вис¬ 

тавлений для огляду в музеї або на 
виставці. 
ЕКСПОНЕНТ, а, ч. 1. Особа або 

організація, експонати якої пока¬ 
зані на виставці. □ експонувати, 
експонування. 2. мат. Назва показ¬ 
ника степеня (ступеня) або показ¬ 
никової функції. □ експонувати, 
експонента,експоненціал, експонен¬ 
ціальний. 

ЕКСПОНУВАТИ, ную, нуєш, не- 
док. і док. 1. Виставляти для огляду 
в музеї, на виставці експонати. 
□ експонуватися, експонований.2. 
мат. Знаходити показник ступеня 
або функції. 3. фотосправа Підда¬ 
вати дії світла світлочутливий ма¬ 
теріал (пластинку, плівку). □ екс¬ 
понометр, експонування. 
ЕКСПОРТ, у, ч. І. Вивіз товарів 

або капіталів за кордон з метою їх 
реалізації на зовнішньому ринку. 2. 
Загальна кількість таких товарів 
або капіталу. Переважна маса на¬ 
шого експорту — збіжжя і метал. 
Протилежне — Імпорт. □ екс¬ 
портер, експортувати, експортний, 
експортування. 
ЕКСПРЕС, а, ч. Швидкісний па¬ 

сажирський поїзд, автобус, який 
здійснює рейс з мінімальною 
кількістю зупинок. □ експресний. 
ЕКСПРЕС... Перша частина 

складних слів на позначення «швид¬ 
кісний», «моментальний», «терміно¬ 
вий»: експрес-релїз, експрес-інфор- 
мація, експрес-аналіз та ін. 
ЕКСПРЕСІЯ, ї, ж. Виразність, 

підкреслене виявлення переживань, 

почуттів. □ експресйвний, екс¬ 
пресивність, прнсл. експресйвно, екс- 
пресіонїзм, експресіоніст, екс- 
пресіоністйчний. 
ЕКСПРОМТ, у, ч. 1. Прозовий 

(промова, спіч, тост та ін.), віршо¬ 
ваний, музичний твір та ін., ство¬ 
рені без підготовки, попереднього 
обдумування (експрбмтом). 
□ прнсл. експрбмтом. 2. Лірична, 
лірико-драматична музична п’єса 
для солюючого інструмента, яка має 
дещо довільну форму, що підкрес¬ 
лює її компонування ніби раптово, 
в результаті імпровізації. □ екс- 
прбмтний. 
ЕКСПРОПРІАЦІЯ, ї, ж. 1. 

Примусове відбирання майна 
в кого-небудь у власність держа¬ 
ви. 2. Позбавлення засобів вироб¬ 
ництва певного класу іншим кла¬ 
сом, здійснюване насильницьки 
або економічно. □ експропріюва¬ 
ти, експропріатор, експропрійбва- 
ний. 
ЕКСТАЗ, у, ч. Найвищий ступінь 

захоплення кимось, чимось, який 
межує з нестямою. □ екстатйчний, 
екстатйчність, прнсл. екстатйчно. 
ЕКСТЕНСИВНИЙ, а, е. Пов’я¬ 

заний з кількісним, а не якісним 
збільшенням, розширенням, поши¬ 
ренням; протилежне — інтенсйвний. 
□ екстенсйв (мат.\ екстенсйвність, 
прнсл. екстенсйвно. 
ЕКСТЕР’бР, у, ч. 1. Зовнішній 

вигляд і будова тіла тварин. 2. Вза¬ 
галі зовнішній вигляд чого-небудь; 
протилежне — інтер’єр. □ екстер’єр¬ 
ний. 
ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ, 

ості, ж. У міжнародному праві — 
сукупність привілеїв, обумовлених 
угодами між країнами, що надають¬ 
ся дипломатичним представникам, 
главам іноземних держав та ін. 
□ екстериторіальний. 
ЕКСТЕРН, у, ч. Особа, що скла¬ 

дає екзамени в навчальному зак- 
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ладі, не відвідуючи заняття в ньо¬ 
му. □ екстернат, присл. екстерном. 
Екстра, невідм. У знач, прикм. 

Найкращої, найвищої якості; вище 
від загальноприйнятих норм 
і зразків. 
ЕКСТРА... Префікс на позначен¬ 

ня надмірності, винятковості, роз¬ 
ташування поза чимось, напр.: 
екстраординарний, екстраклйс. 
• над-, супер- зверх-. 
ЕКСТРАВАГАНТНИЙ, а, е. 

Який привертає увагу своєю незви¬ 
чайністю, відходить від загальноп¬ 
рийнятих норм, моди, звичаїв. 
Екстраваґаитний одяг. • чуднйй, чу¬ 
дернацький, химерний. □ екстра¬ 
вагантність, присл. екстравагантно. 
ЕКСТРАВЕРТ, а, ч. Людина, 

інтереси якої спрямовані на об’єкти 
зовнішнього світу, товариська, кон¬ 
тактна; протилежне — інтравбрт. 
□ екстравертний, екстравертність, 
екстраверсія. 
ЕКСТРАГУВАТИ, ґую, ґуєш, не- 

док. і док. 1. Розділяти суміш речо¬ 
вин за допомогою яких-небудь роз¬ 
чинників. 2. Робити екстракт — 
згущену витяжку з рослинних або 
тваринних тканин за допомогою роз¬ 
чинників. □ екстракт, екстрак- 
тйвний, екстрактор, екстракція, 
екстрагування,екстрагований. 
ЕКСТРАДИЦІЯ, ї, ж. Видача 

іноземній державі особи, що вчи¬ 
нила злочин проти цієї держави. 
ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ, а, е. 

Відмінний від звичайного. Екстра¬ 
ординарна ситуація. • виняткбвий, 
рідкісний, надзвичайний, незвичай¬ 
ний. □ екстраординарність, присл. 
екстраординарно. 
ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. Об 

числення за рядом даних значень 
математичного виразу (функції) 
інших його значень, які перебува¬ 
ють поза цим рядом. 2. Метод нау¬ 
кового дослідження, який полягає 
в поширенні висновків, одержаних 

із спостереження над однією час¬ 
тиною явища, на іншу його части¬ 
ну. □ екстраполювати (мат.), 
екстрапольований (мат.). 
ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ, а, е. Дуже 

значний, надзвичайний своїм вия¬ 
вом, силою, величиною, розмірами 
та ін. Екстремальна ситуація. 
□ екстрем (сленґ), екстремаль 
(мат.), екстремум (мат.). 
ЕКСТРЕМІЗМ, у, ч. Схильність 

до крайніх поглядів і дій (переваж¬ 
но у політиці). □ екстреміст, 
екстремістка, екстремістський, 
екстрем (сленг). 
ЕКСТРЕНИЙ, а, е. І. Невідклад¬ 

ний, терміновий. 2. Несподіваний, 
непередбачений. Екстрені витрати. 
□ екстреність, присл. екстрено. 
ЕКСУДАТ, у, у., мед. Рідина, що 

збирається при запальних процесах 
у тканинах або порожнинах тіла 
людини й тварини. • вйпіт. □ ексу- 
датйвний, ексудація. 
ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ , а, е. 1. мат. 

Який не має спільного з будь-чим 
центра, відхиляється від центра; 
протилежне — концентрйчний. 2 
Своєрідний, незвичайний, дивовиж¬ 
ний. Ексцентричний костюм. 3. те¬ 
атр. Побудований на різких звуко¬ 
вих і зорових контрастах, на 
незвичайних прийомах. • трюкаць¬ 
кий. □ ексцентрйчність, присл. екс- 
центрйчно, ексцентрик. 
ЕКСЦЕС, у, ч. 1. Крайнє, незви¬ 

чайне виявлення чого-небудь; 
надмірність. 2. Зловживання, не¬ 
стриманість. 3. перен. Порушен¬ 
ня громадянського порядку. 
Л Ствбрювати ексцбси. 4. мат. 
Надвишок. 
ЕКТО... Перша частина складних 

слів (термінів) на позначення 
«зовнішній»; те саме, що й екзо: 
ектодерма, ектоплазма, ектопаразй- 
ти та ін. 
ЕКУМЕНІЧНИЙ, а, е, церк. 

Об’єднавчий; який має на меті при- 
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мирити, узгодити, об’єднати різні 
релігійні течії і напрямки. Л Еку¬ 
менічний соббр — зібрання ієрархів 
з такою метою. 
ЕКЮ, невідм.у ч.у с. 1. Старо¬ 

винна французька золота і срібна 
монета із зображенням на ній 
щита. 2. абрев. від Еигореап 
сиггепсу ипії — європейська ва¬ 
лютна одиниця. До введення євро 
(з 1979 р.) — грошова одиниця, 
яка лежала в основі європейської 
валютної системи. 
ЕЛАСТИЧНИЙ, а, е. 1. Пруж¬ 

ний, гнучкий, розтяжний. 2. Позбав¬ 
лений різкості, м’який, плавний. 
Еластична хода. 3. перен. Який лег¬ 
ко змінюється, пристосовується до 
чого-небудь. Еластична натура. 
□ еластик, еластйчність, присл. 
еластйчно. 
ЕЛЕВАТОР, а, ч. 1. Велике 

механізоване зеронсховище. 2. Ма¬ 
шина для безперервного пере¬ 
міщення вантажів, ґрунту у вер¬ 
тикальній і похилій площині. 
3. мед. Хірургічний інструмент 
для видалення розбитих кісток 
з тканини. □ елеваторний,елева¬ 
торник. 
ЕЛЕВАЦІЯ, ї, ж. Великі і плав¬ 

ні стрибки танцюриста в балеті. 
ЕЛ ЕҐАНТНИИ, а, е. Вишуканий, 

витончений у манерах; з бездоган¬ 
ним смаком одягнений. □ елеґант 
(жарг.\ елегантність, присл. еле¬ 
гантно. 
ЕЛЕГІЯ, ї, ж. 1. Ліричний вірш 

з настроями журби, меланхолії, 
смутних роздумів. 2. Музичний твір 
такого характеру. □ елегїчний, 
елегійний, елегійність, присл. еле¬ 
гійно. 
ЕЛЕКТОРАТ, у, ч.у збірн. Ви¬ 

борці, які мають право брати участь 
У виборах, свідомо голосуючи за 
певну кандидатуру, партію. □ елек- 
тор (заст.\електоральний, електйв- 
ний (рідко). 

ЕЛЕКТРИК, а, ч. Фахівець 
з електротехніки; людина яка пра¬ 
цює в цій галузі. 
ЕЛЕКТРИК, невідм. у знач, 

прикм. Голубий або синій з сірим 
полиском колір. Сорочка електрик. 
ЕЛЕКТРИКА, и, ж. 1. Форма 

енергії, зумовлена рухом зарядже¬ 
них елементарних часток. 2. Освіт¬ 
лення, яке одержують за рахунок 
цієї енергії. □ електрифікувати, 
електрик, електрйчка, електрифі¬ 
кування, електрйчний, електрифі¬ 
кація. 
ЕЛЕКТРЙЧКА, и, ж.у розм. 1. 

Залізниця з електрифікованою сис¬ 
темою руху поїздів; електрична за¬ 
лізниця. 2. Поїзд, що рухається по 
такій залізниці. • електропбїзд. 
ЕЛЕКТРО... Перша частина 

складних слів на позначення 
«який діє за допомогою електрики»: 
електробур, електродрйль, електро¬ 
енергія та багато ін. 
ЕЛЕКТРОД, а, ч. 1. Провідник, 

яким підводять електричний струм 
до рідин і газів, а також полюси 
(катод, анод) Гальванічних еле¬ 
ментів та акумуляторів. 2. Деталь 
машини, що підводить струм при 
електричному різанні або зварю¬ 
ванні. □ електрбдний. 
ЕЛЕКТРОЛІЗ, у, ч.у хім. Розклад 

речовин (електролітів) постійним 
електричним струмом і виділення 
з них складових частин на електро¬ 
дах. □ електрблізний, електроліт, 
електролітний. 
ЕЛЕКТРОМОБГЛЬ, я, ч. Авто¬ 

мобіль з електричним двигуном, що 
живиться струмом від установлених 
на машині акумуляторів. 
ЕЛЕКТРОМОНТЕР, а, ч. Ква¬ 

ліфікований робітник, що здій¬ 
снює електромонтаж і лагодить елект¬ 
ричне обладнання, устаткування. 
• монтер. 
ЕЛЕКТРОН, а, ч.у фіз. 1. іст. 

У давніх греків — назва буршти- 
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ну, в якому вперше були помічені 
електричні властивості. 2. Найлег¬ 
ша з елементарних частинок з най¬ 
меншим негативним електричним 
зарядом. 3. техн. Злютовання маг¬ 
нію з алюмінієм, цинком або мар¬ 
ганцем, яке відзначається пластич¬ 
ністю й міцністю. 4. техн., ювелірне 
Сплав золота і срібла для ювелір¬ 
них виробів. □ електрбнний, елект- 
рбновий, електрбннообчйслюваль- 
ний, електрбніка. 
ЕЛЕКТРОНІКА, и, ж. 1. Наука 

про електричні та інші процеси 
у вакуумі, газах і напівпровідни¬ 
ках. 2. Галузь техніки, яка займаєть¬ 
ся розробкою, виробництвом і за¬ 
стосуванням електронних та іонних 
приладів. 3. Власне продукція цієї 
галузі (апарати, прилади, пристрої 
тощо). □ електрбннообчислюваль- 
ний. 

електрОннообчйспювальний, 
а, е. Пов’язаний із застосуванням 
електронного обчислення. ЛЕлек- 
трбннообчйслювальні машини 
(ЕОМ). • комп’ютери. 
ЕЛЕМЕНТ, а, ч. 1. Проста нероз¬ 

кладна речовина. / фіз. Вид атомів, 
що характеризуються однаковим 
електричним зарядом ядра та су¬ 
купністю однакових властивостей. 2. 
Складова частина будь-чого ціло¬ 
го. Елемент уроку. / Окрема сторо¬ 
на, риса чого-небудь. Елементи 
самозакоханості. 3. Основи чого-не¬ 
будь; початкові знання в якійсь га¬ 
лузі. Елементи математики. 4. При¬ 
лад для одержання електричного 
струму. • батарейка. 5. перен., 
розм. Про людину, особу як носія 
певних соціальних ознак (найчас¬ 
тіше — негативних). Відсталий еле¬ 
мент. / у мн. Те саме стосовно сус¬ 
пільних об’єднань, соціальних груп 
людей. 6. іст. У давньогрецькій 
філософії — назва усіх видів стихії 
(вогонь, повітря, вода й земля). 
□ елементний. 

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ, а, е. 1 Який 
має відношення до елемента у 1—3 
знач. 2. Початковий, найпростіший, 
основний. Елементарна алгебра. 
Елементарна частка (фіз., хім.) — 
найменша з відомих частинок ре¬ 
човини. Елементарний аналіз. 3. 
перен. Найпростіший, загальнові¬ 
домий, який не становить жодних 
труднощів; спрощений, поверхне¬ 
вий. Елементарне питання. 4. 
перен. Найнеобхідніший, основ¬ 
ний. Елементарні умови життя. 
□ елементарність, присл. елемен¬ 
тарно. 
ЕЛЕРОН, а, ч. Рухома хвостова 

або кінцева частина крила літака 
як елемент керування польотом. 
□ елербнний. 
ЕЛЕУТЕРОКОК, а, ч. Далеко¬ 

східна кущова рослина родини ара¬ 
лієвих, коріння якої використовують 
у медицині. 

ЕЛГЗІУМ, у, у. 1. міф. В античній 
міфології — місцеперебування 
тіней (душ померлих, яких обрали 
боги за їх чесноти). • Єлисейські 
поля, елізей, елізій (поет.). 2. перен., 
поет. Рай. 
ЕЛГЗІЯ, ї, ж., лінгв. Випадання 

кінцевого голосного звука в слові, 
що стоїть перед словом з початко¬ 
вим голосним. □ елідувати. 
ЕЛІКСИР, у, ч. 1. Витяжка, кон¬ 

центрований настій на спирту, кис¬ 
лотах, який застосовують у меди¬ 
цині, косметиці. Зубний еліксир. 2. 
заст. Чудодійний напій, який нама¬ 
галися одержати алхіміки, здатний 
зберегти молодість, подовжити жит¬ 
тя. 3. перен. Про щось, здатне вря¬ 
тувати, досягти чудодійних резуль¬ 
татів. Жити у злагоді з природою — 
найкращий еліксир буття. 
ЕЛІМІНАЦІЯ, ї, ж. 1. Виключен¬ 

ня, видалення, ліквідація. 2. мат. 
Виключення невідомих із системи 
рівнянь. □ елімінувати, елімінбва- 
ний. 
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ЄЛІНҐ, а, ч. 1. Прибережна спо- 
руда для будування або ремонту 
суден. 2. Пр иміщення на водній 
станції для збереження спортивних 
суден та інвентарю. 3. Споруда для 
будування, стоянки й ремонту ди¬ 
рижаблів. □ елінговий. 
ЕЛІПС, а, ч. 1. мат. Замкнена 

овальна крива, що є геометричним 
місцем точок, сума віддалей яких 
від двох заданих точок (фокусів) 
є величиною сталою. □ еліпсбїд, 
еліптйчний, еліптичність, еліпсої¬ 
дальний. 2. лінгв. Опущення якогось 
члена речення, здатного до віднов¬ 
лення з контексту. • еліпсис. 
□ еліптйчний, еліптйчність. 
ЕЛГТА, и, ж. 1. Найкращі росли¬ 

ни, найдоброякісніше сортове на¬ 
сіння, найкращі за продуктивністю 
тварини певної породи, відібрані 
для селекції. □ елітний. 2. перен. 
Найактйвніша, найкраще освічена 
частина суспільства, народу, певно¬ 
го угруповання. Фінансова еліта. 
• істеблішмент, рідше естебліш- 
мент, обранці, провідникй, верхо¬ 
води. 
ЕЛЛІНІЗМ, у, ч. 1. іст. Період 

в історії Східного Середземномор’я, 
Передньої Азії, Причорномор’я 
з часів завоювань Олександра Ма¬ 
кедонського (IV ст. до н.е.) до ЗО рр. 
І ст. н.е. 2. Слово або зворот, запо¬ 
зичені з давньогрецької мови (від 
Еллада, еллін — самоназви дівніх 
‘ сучасних Греції і греків). 
О еллініст, елліністйчний. 

ЕЛОДЕЯ, ї, ж. Водяна рослина 
з довгими зануреними у воду стеб¬ 
лами і дрібними, зібраними в кільця 
листками. • водяна чума. 
ЕЛОКВЕНЦІЯ, ї, ж., заст. Ора¬ 

торське мистецтво, красномовство. 
О елоквентний. 

ЕЛЬ, ю Міцне світле англійське 
пиво з ячмінного солоду. 
ЕЛЬДОРАДО, невідм., с. 1. міф. 

Фантастично багата місцевість, яку 
10 т 

розшукували й не знайшли іспанці, 
завойовуючи Південну Америку. 2. 
перен. Країна, місцевість казкових 
багатств і чудес. / ірон., з проти¬ 
лежним знач. Сатира «Ельдорадо» 
В. Самійленка. 
ЕЛЬФ, а, ч. У давньогерманській 

міфології — духи природи, які жи¬ 
вуть у повітрі, землі, горах; ма¬ 
ленькі гарні крилаті люди, які люб¬ 
лять кружляти у місячному сяйві. 
ЕЛЮВІЙ, ю, ч.у геол. Продукти 

руйнування (вивітрювання й вилу¬ 
говування) гірських порід, які ли¬ 
шаються на місці свого утворення. 
□ елювіальний. 
ЕМАЛЬ, і, ж. 1. Склоподібна 

блискуча маса, яка служить для 
покриття поверхні керамічних або 
металевих виробів, предметів деко¬ 
ративного мистецтва. 2. Художній 
виріб з таким покриттям. 3. Тверда 
блискуча речовина, яка є зовніш¬ 
ньою поверхнею зуба людини, тва¬ 
рини і захищає його від руйнуван¬ 
ня. 4. перен. Гладка блискуча 
поверхня чого-небудь, що нагадує 
подібну масу. 5. перен. Малярська 
фарба, яка утворює блискучий 
рівний шар. □ емальбваний, ема¬ 
лювати, емалювання, емалюваль¬ 
ний, емалювальник, емалюваль¬ 
ниця. 
ЕМАНАЦІЯ, ї, ж. 1. філос. 

У давньоримській філософії — 
витікання, випромінювання з бо¬ 
жественного начала всієї різнома¬ 
нітності світу. 2. Взагалі процес 
витікання, випромінювання, виді¬ 
лення чогось звідкись. 3. метон. 
Те, що витікає, виділяється, вип¬ 
ромінюється звідкись. 4. хім. Ра¬ 
діоактивний хімічний елемент; 
у спол. еманація р&дію. • радбн. 
□ еманаційний. 
ЕМАНСИПАЦІЯ, ї, ж. 1 

Звільнення від залежності, гніту. 2. 
спец., сусп.-політ. Зрівняння у пра¬ 
вах жінок і чоловіків. □ емансипу- 

тумачний словниї укр. мови 
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вати, емансипбваний, емансипува- 
тися, ірои. емансипе. 
ЕМБАРГО, невідм., с. 1. Заборо¬ 

на державною владою країни або 
міжнародною організацією ввозити 
або вивозити до іншої країни золо¬ 
то, іноземну валюту, інші цінності. 
2. Заборона заходити в порти і ви¬ 
ходити з них іноземним кораблям. 
ЕМБЛЕМА, и, ж. Предмет, зоб¬ 

раження, що умовно або символіч¬ 
но виражає певну ідею, поняття. 
Державні емблеми. □ емблемати¬ 
ка (збірн.\ емблематйчний. 
ЕМБОЛІЯ, ї. ж. Закупорювання 

судин (найчастіше кровоносних) 
частинками (тромбами, емболами), 
що може спричинювати тяжкі за¬ 
хворювання (параліч) і навіть 
смерть. □ емболічний. 
ЕМБРІОЛОГІЯ, ї, ж. 1. Наука 

про закономірності утворення 
організмів і формування їх від ут¬ 
ворення статевих клітин, зародко¬ 
вого етапу і до старіння й смерті. 2. 
Наука про розвиток зародка (емб¬ 
ріона) організмів. □ ембріблог, ем¬ 
бріологічний. 
ЕМБРІОН, а, ч. 1. Зародок тва¬ 

рини або людини. 2. перен. Зачаток, 
початкова стадія, форма чого-не¬ 
будь. / ірон. Про щось недорозви¬ 
нене, недоконане. □ ембріональнй, 
ембріогенез. 
ЕМЕРЙТ, а, «/., зах. 1. Заслуже¬ 

ний діяч (професор) у відставці, на 
пенсії. 2. Той, хто заслужив пенсію 
взагалі. 3. узнай, прикм. Видатний, 
заслужений, досвідчений, умілий. 
□ емеритура, емерйтка. 
ЕМІГРАЦІЯ, ї, ж. 1. Переселен¬ 

ня з батьківщини з якихось (часто 
несприятливих) причин у іншу краї¬ 
ну і життя в ній. 2. Час і місце пе¬ 
ребування за межами батьківщини 
внаслідок такого переселення. Жит¬ 
тя в еміграції не солодке. 3. збірн. 
Сукупність емігрантів, що живуть 
в якійсь країні. • діаспора. □ емі¬ 

грувати, емігрант, емігрантка, емі¬ 
грантський, еміграційний, емігрант¬ 
щина (радянізм, несхв.). 
ЕМІНЕНЦІЯ, ї, ж., церк. У ка¬ 

толицькій церкві титул єпископів 
і кардиналів. Ваша еміненціє єпис¬ 
копе. • високопреосвященство. 
ЕМІР, а, ч. 1. Титул феодальних 

правителів у деяких країнах давньої 
і сучасної Азії та Африки; особа, 
що має цей титул. 2. У монархічних 
арабських країнах — титул синів 
монарха. □ емірат, емірський. 
ЕМІСАР, а, ч. 1. Особа, що нео¬ 

фіційно виконує (часто секретно) 
політичне доручення в іншій країні. 
• представнйк, агент, уповноваже¬ 
ний, шпигун. 2. перен. Взагалі чийсь 
неофіційний представник — вико¬ 
навець певних (часто негативних) 
завдань, дій. Емісари розпусти. 

ЕМІСІЯ, ї, ж. 1. фін. Випуск (час¬ 
то на додаток до вже існуючих) банк¬ 
нотів, паперових грошей, цінних па¬ 
перів державою або акціонерними 
товариствами (емітентом), як прави¬ 
ло, з певною метою. 2. фіз. Випус¬ 
кання елементарних частинок у на¬ 
вколишнє середовище поверхнею 
тіла або рідини. □ емісійний, 
емітент, емітований, емітувати. 

...ЕМГЯ, ї, ж. Остання частина 
складних слів на позначення «зах¬ 
ворювання», «захворювання крові»: 
епідемія, пандемія, гіперемія, уре¬ 
мія, ендемія. 
ЕМОЦІЯ, ї, ж. Душевне пережи¬ 

вання, почуття людини. □ емоцій¬ 
ний, емотйвний, присл. емоційно. 
ЕМПІРЕЇ, мн.у їв., заст. 1. За уяв¬ 

ленням давніх греків і ранніх хрис¬ 
тиян — найвища частина неба, по¬ 
вна світла і чистого вогню, де 
живуть боги (у греків) або святі 
(у християн). 2. ірон. Місце блажен¬ 
ства, мрій, неземного існування. 
^ Витати (б^ти, перебувати) в ем¬ 
піреях — бути мрійником, сприй¬ 
маючи дійсність наївно, нереально. 
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ЕМПІРЙЗМ, у, ч. 1. Напрям 
у філософії, який на противагу ра¬ 
ціоналізмові вважає одним джере¬ 
лом і критерієм досвід, недооціню¬ 
ючи значення логічного аналізу 
і теоретичних узагальнень. 2. 
книжн. Схильність до практичної 
діяльнсті на шкоду теоретичним 
узагальненням. □ емпірик, емпірйч- 
ний, присл. емпірйчно, емпіріо¬ 
монізм (іст.\ емпірія. 
ЕМПГРІЯ, ї, ж. 1. Людський 

досвід сприйняття зовнішнього світу 
за допомогою органів чуття. 2. Спо¬ 
стереження в природних, а не штуч¬ 
них умовах, на відміну від експе¬ 
рименту. 
Ему, невідм.у ч. Австралійський 

страус (струсь). 
ЕМУЛЬСІЯ, ї, ж., спец. 1. Дис¬ 

персна стабільна система — ріди¬ 
на, яка містить завислі краплинки 
іншої рідини. 2. Світочутливе по¬ 
криття на фотоматеріалах, що най¬ 
частіше являє собою зерна деяких 
солей срібла в емульгаторі — же¬ 
латині. □ емульсійний, емульгатор, 
емульгувати, емульгування, емуль¬ 
сувати, емульсування. 
ЕМФАЗА, и, ж. 1. літ. Підсилен¬ 

ня емоційної виразності мови через 
зміну інтонації, застосування пев¬ 
них риторичних фігур. 2. лінгв. 
Додаткова напруженість при ви- 
мовленні окремих звуків. □ емфа- 
тйчний. 
ЕМФІЗЕМА, и, ж, мед. Скупчен¬ 

ня повітря, здуття в якомусь органі, 
тканині організму. □ емфізематик, 
емфізематозний. 
ЕНАНТІОСЕМГЯ, ї, ж., лінгв. 

Розвиток і згодом наявність у су¬ 
купності значень багатозначного 
слова значень із взаемопротилеж- 
ним значенням; внутрішня антоні¬ 
мія: позичати комусь і в когось. 
О енантіосемїчний. 
ЕНГАРМОНІЗМ, у, ч.у муз. При¬ 

рівнювання і ототожнення звуків, 
10* 

однакових за висотою, але різних за 
назвою і графічним зображенням 
(напр.у до-діез і ре-бемоль). □ ен¬ 
гармонічний. 
ЕНДАРТЕРІЇТ, у, ч.у мед. За¬ 

палення внутрішньої оболонки ар¬ 
терії. 
ЕНДЕМГЗМ, у, ч. Пристосуван¬ 

ня і поширення окремих видів 
організмів до певного обмеженого 
географічного району. □ ендемік, 
ендемічний, ендемія. 
ЕНДО... Префікс, що означає зна¬ 

ходження всередині чогось; проти¬ 
лежне — бкзо...; напр.: ендоскбп, 
ендокардйт, ендокрйнний, ендотер¬ 
мічний та ін. • внутрі-. 
ЕНДОГАМІЯ, ї, ж. У первісно¬ 

му суспільстві звичай, за яким доз¬ 
волялися шлюби між особами однієї 
суспільної групи; протилежне — 
екзогамія. 
ЕНДОГЕННИЙ, а, е. Зумовле- 

ний внутрішніми причинами; про¬ 
тилежне — екзогенний. 
ЕНДОКАРД, а, ч.у мед. Внут¬ 

рішній шар стінки серця. □ ендо¬ 
кардйт. 
ЕНДОКРЙННИЙ, а, е. Пов’яза¬ 

ний із залозами внутрішньої сек¬ 
реції. □ ендокринблог, ендокрино- 
лбгія. 
Ендшпіль, ю, ч. Заключна 

стадія шахової партії; перен. вза¬ 
галі завершальна стадія чого-не¬ 
будь. 
ЕНЕОЛГТ, у, ч. Перехідний пе¬ 

ріод від епохи неоліту до бронзово¬ 
го віку; час появи перших виробів 
з міді. • мідний вік. 
ЕНЕРГЕТИКА, и, ж. 1. Методи 

застосування й експлуатації різних 
видів енергії для промислових і по¬ 
бутових потреб. 2. Галузь народно¬ 
го господарства, яка вивчає і зас¬ 
тосовує на практиці використання 
природних енергетичних ресурсів; 
у спол. атомна енергетика. □ енер¬ 
гетик, енергетйчний. 
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ЕНЕРГІЯ,!, ж. 1. Загальна міра 
всіх форм руху матерії. 2. перен. 
Наполегливість, рішучість у досяг¬ 
ненні мети. 3. розм. Те саме, що 
електроенергія. □ енергійний, 
енергійність, присл. енергійно. 
ЕНЗЙМ , а, ч.у зах. Фермент. 

□ ензиматйчний. 
ЕНГГМА, и, ж.у зах. Щось незро¬ 

зуміле, неясне; загадка. 
ЕНКЛІТИКА, и, ж.у лінгв. По¬ 

збавлене власного наголосу слово, 
що стоїть після наголошеного і утво¬ 
рює разом з ним одне фонетичне 
слово; протилежне — проклГтика. 
□ енклітйчний. 
ЕНСЬКИЙ, а, е, також 

(М) п-ський. Уживається замість на¬ 
зви, яка з певних причин є втаєм¬ 
ниченою. • енний. 
ЕНТЕРЙТ, у, ч.у мед. Запалення 

слизової оболонки тонких кишок. 
ЕНТОМОЛОГІЯ, ї, ж. Наука про 

комах. □ ентомблог, ентомологічний, 
ентомофаг. 
ЕНТРОПІЯ, ї, ж. 1. фіз. Функція 

стану термодинамічної системи, яка 
характеризує розсіювання енергії, 
зумовлене перетворенням усіх її 
видів на теплову і рівномірним роз¬ 
поділом тепла між тілами. 2. мед. 
Заворот повік усередину. 3. інформ.у 
мат. Міра невизначеності ситуації, 
випадкової функції. □ ентропічний. 
ЕНТУЗІАЗМ, у, ч. Сильний за¬ 

пал, захоплення, душевне піднесен¬ 
ня. • порйв, натхнення. □ ентузіаст, 
ентузіастка, ентузіастйчний. 
ЕНЦЕФАЛ ГТ, у, ч.у мед. Запа¬ 

лення головного мозку людини. 
□ енцефалітний, енцефалограма. 
ЕНЦИКЛОПЕДЙЧНИЙ, а,е. І. 

Який має відношення, стосується 
енциклопедії. 2. Який охоплює ба¬ 
гато галузей знань; різнобічний; 
всебічно освічений. □ енцик- 
лопедйзм, енциклопедйст, енцик- 
лопедйчність, присл. енциклопе- 
дйчно. 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ, ї, ж. Науко- 
во-довідникове видання (словник), 
що об’єднує в певній системі 
найістотніші відомості з усіх галу¬ 
зей знань (універсальна) чи будь- 
якої однієї (галузева). Ходйча 
енциклопедія, жарт. — про дуже 
обізнану різнобічно людину. □ ен- 
циклопедйчний, енциклопедйст. 
ЕОЛ ГТ, у, ч. 1. археол. Застаріла 

назва періоду кам’яного віку. 2. 
Невеликий уламок каменя з гостри¬ 
ми краями, що нагадує стародавні 
кам’яні знаряддя. 
ЕОЛОВИЙ, а, е, геол. Обумов¬ 

лений діяльністю вітру або утворе¬ 
ний внаслідок такої діяльності. 
У спол. еблова &рфа — а) міф. 
арфа бога вітрів Еола, що видава¬ 
ла найніжніші звуки на сході сон¬ 
ця і за найменшого вітерця; б) спец. 
дерев’яна рамка (часто на покрівлі) 
з натягненими на неї жильними 
струнами, які під дією вітру ніжно 
звучать; еблові фбрми — форми 
рельбфу (дюни, бархани та ін.), зу¬ 
мовлені своїм походженням діями 
вітру (видуванням). 
ЕОМ, абревіатурау невідм. Елект- 

роннообчислювальна машина. 
• комп’ютер. 
ЕОН, у, ч.у геол. Найбільший 

підрозділ геологічної історії Землі, 
що об’єднує кілька ер. Виділя¬ 
ють два еони (докембрій і фанеро- 
збй). 

ЕОЦЕН, у, ч.у геол. 1. Середня 
епоха палеогенового періоду. 2 
Відклади, що утворилися в цей час 
□ еоценовий. 
ЕПАТУВАТИ, тую, туєш, не док. 

Вражати, дивувати незвичайною 
поведінкою, порушенням загаль¬ 
ноприйнятих норм і правил. 
□ епатаж 
ЕПЕНТЕЗА, и, ж.у лінгв. Поява 

у складі слова або морфеми додат¬ 
кового звука. • встйвка. □ епенте- 
тйчний. 
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ЕПІ... Префікс, що означає пере¬ 
бування над чимось або на чомусь, 
рух проти когось, чого-небудь чи до 
чогось, супроводження, додавання, 
надмірність, наступність, по¬ 
слідовність, причинність: епігенез, 
епікриз, епілбг та ін. 
ЕПІГОН, а, ч. Послідовник яко¬ 

гось напрямку (в політиці, науці, 
мистецтві), який не творчо, а меха¬ 
нічно в нових умовах повторює за¬ 
старілі ідеї, форми, способи вира¬ 
ження. • наслідувач. □ епігбнський, 
епігбнство. 
ЕПІГРАМА, и, ж. 1. іст. У давніх 

греків — віршований напис на хра¬ 
мах і постаментах з поясненням 
значення предмета. 2. Короткий 
вірш сатиричного змісту, здебіль¬ 
шого спрямований проти кого-не- 
будь. 3. заст. Зле й дотепне заува¬ 
ження з приводу когось, 
чого-небудь. • дотеп. □ епігра- 
матйст, епіграматйчний. 
ЕПІГРАФ, а, ч. 1. іст. У давніх 

греків — напис на пам’ятнику. 2. 
Цитата, афоризм тощо, вміщені 
перед текстом твору або його роз¬ 
ділами для відбиття основної ідеї 
твору. □ епіграфіка, епіграфіст, 
епіграфічний. 
ЕПІДЕМІЯ, ї, ж. 1. Масове по¬ 

ширення інфекційної хвороби 
У певній місцевості. • пандемія, 
ендемія, мор, пбшесть. 2. перен. 
Надзвичайно швидке розповсю¬ 
дження чого-небудь. Епідемія колек¬ 
ціонування обгорток. □ епідеміолог, 
епідеміологія, епідемічний, епіде¬ 
міологічний. 
ЕПІДІАСКОП, а, ч. Оптичний 

прилад для проектування на екрані 
прозорих малюнків (діапозитивів) 
1 непрозорих зображень, репро¬ 
дукцій. 
ЕПІЗОД, у, ч. 1. Окремий випа¬ 

док із життя, якась подія. Епізоди 
власного життя. 2. Невелика сюжет¬ 
но завершена частина художнього 

твору. / Частина кінокартини як 
сюжетно завершений уривок. Епі¬ 
зод втечі з тюрми. • пригбда, при¬ 
ключка, подія, кадр. □ епізодйчний, 
епізодйчність, присл. епізодйчно. 
ЕПІЗОДЙЧНИЙ, а, е. і. Який 

відбувається, діє, трапляється, вжи¬ 
вається від випадку до випадку. 
• несистематйчний, нерегулярний. 
2. Який виникає не закономірно, 
а випадково. Епізодичний візит. 
• випадкбвий. 3. літ., театр. Який 
з’являється в окремих сценах, епі¬ 
зодах, не є основним, провідним, по¬ 
стійним. Епізодичний персонаж. 
ЕПІЗООТІЯ, ї, ж. Поширення 

інфекційної хвороби тварин на 
значній території. □ епізоотйчний, 
епізоотолбгія. 
Епіка, и, ж, збірн. 1. Епічні тво¬ 

ри. 2. метон. Риси, художні прийо¬ 
ми, властиві епічному твору. Відчу¬ 
вається епіка окремих епізодів 
твору. □ епік, епічний, епічність. 
ЕПІКРЙЗ, у, ч., мед. Заключна 

частина історії хвороби, що містить 
обґрунтування діагнозу, опис ліку¬ 
вання, медичний прогноз та ліку¬ 
вально-профілактичні рекомен¬ 
дації. 
ЕПІКУРЕЄЦЬ, йця, ч. 1. По¬ 

слідовник епікуреїзму, світогляду, 
за філософом Епікуром, де найви¬ 
щим благом є розумна (згодом лише 
чуттєва) насолода. 2. Людина, що 
над усе цінує насолоду життям, осо¬ 
бисте задоволення. □ епікуреїзм, 
епікурейство, епікурейський. 
ЕПІЛЕПСІЯ, ї, ж. Хронічна пси¬ 

хічна хвороба людини, що характе¬ 
ризується періодичними нападами 
із загальними судомами, втратою 
свідомості. • падуча хворбба, 
падавка, падачка, чорна неміч. 
□ епілептик, епілептйчка, епілеп- 
тйчний. 

ЕПІЛОГ, а, ч. 1. Заключна час¬ 
тина літературного твору, де стис¬ 
ло розповідають про дальшу долю 
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героїв твору, викладено філософські 
заключні сентенції автора тощо. 2. 
перен., книжн. Взагалі кінець, роз¬ 
в’язка чого-небудь, образно Я єсть 
пролог — не епілог. 
ЕПІЛЯЦІЯ, ї, ж. Процедура ви¬ 

далення волосся з лікувальною чи 
косметичною метою. • депіляція. 
□ епіляцїйний. 
ЕПІСКОП, а, ч. Оптичний при¬ 

лад для одержання на екрані 
зображення непрозорих об’єктів 
(картин, малюнків тощо). • епідіа- 
скбп. 

ЕПІСТЙЛЬ, ю, ч., архіт. Голов¬ 
на, основна балка, нижня частина 
балкового перекриття, прогону або 
завершення стінки. • архітрав. 
ЕПІСТОЛЯРНИЙ, а, е. 1. Який 

стосується жанру літератури — 
послання у формі листа (епістоли). 
2. Написаний у формі листа (про 
художній твір). 3. Який стосується 
приватного листування. Епістоляр¬ 
на спадщина письменника. □ епіс¬ 
тола, епістолярій. 

ЕПІТАЛАМА, и, ж. 1. У давніх 
греків і римлян — пісня, що вико¬ 
нують під час весільного обряду на 
честь молодих. 2. літ. Вірш, напи¬ 
саний на честь чийогось шлюбу. 
ЕПІТАФІЯ,!. ж. 1. Намогильний 

напис, часто у віршованій формі. 
2. Вірш, написаний з приводу чиєїсь 
смерті. 3. перен., ірон. Заключний 
негативний вислів з приводу когось, 
чого-небудь. 
ЕПІТЕЛІЙ, ю, ч., анат. 1. Ткани¬ 

на тварин, людини з клітин видо¬ 
вженої форми, яка виконує функції 
захисту, виділення і всисання. 2. 
Тонкостінні клітини, які вистилають 
переважно внутрішні порожнини 
рослин. □ епітеліальний. 
ЕПГТЕТ, а, ч. 1. Художнє озна¬ 

чення (мовний троп), що підкреслює 
характерну рису, визначальну 
якість явища, предмета, почуття, 
дії. 2. ірон., несхв. Слово або вираз, 

яким називають когось, що-небудь, 
як правило, характеризуючи з нега¬ 
тивного боку. Кинув кілька епітетів 
про недолугу сучасність. 
ЕПІТЙМІЯ, ї, ж., див. ЄПІТЙ- 

МІЯ. 
ЕПГФОРА, и, ж, літ., лінгв. Ху¬ 

дожній троп, який полягає у повто¬ 
ренні однакових виразів, слів, зву¬ 
косполучень у кінці віршованих 
і прозових рядків для посилення ви¬ 
разності звучання. Протилежне — 
анафора (однопоч4ток). • бдно- 
кінець. □ епіфоричний. 

ЕПІЦЕНТР, а, ч. 1. Місце на 
поверхні Землі безпосередньо над 
вогнищем землетрусу (гіпоцентром). 
2. Місце на земній поверхні безпо¬ 
середньо над вогнищем підземного 
або вогнищем повітряного ядерно¬ 
го вибуху. 3. перен. Місце особливо 
сильного вияву чогось. Епіцентр 
підривної діяльнос ті. 
ЕПІЦЙКЛ,у, ч., мат., астр. Коло, 

центр якого рівномірно рухається 
по іншому колу. □ епіциклїчний. 
ЕПІЧНИЙ,а,е 1. Який стосуєть¬ 

ся бпосу, характерний для нього. 
Епічний твір. / Сповнений героїз¬ 
му. Епічний персонаж. 2. перен. 
Велично спокійний, безсторонній, 
розважливий. Епічна розповідь. 
ЕПОКСЙДНИЙ, а, е. У спол. 

епоксйдна смол4, епоксйдний 
клей — синтетична смола, утворю¬ 
вана з органічних сполук, викорис¬ 
товувана для виготовлення швид- 
котужавіючого авіаційного 
надміцного клею (розм. епоксйдка), 
пластмас, електроізоляційних лаків 
та ін. 
ЕПОЛЕТИ, ів, мн. Вузькі заок¬ 

руглені з гаптуванням на кінці па¬ 
радні погони офіцерів, генералів, 
адміралів в арміях різних країн. 
ЕПОНГМ, а, ч., лінгв. Особа, від 

імені (прізвища) якої утворено на¬ 
зву місцевості, країни, народу; сама 
назва такого типу. 
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ЕПОПЕЯ, ї, ж. 1. Художній твір 
епічного характеру, в якому широ¬ 
ко й різнобічно зображено великі 
історичні події загальнонародного 
значення. «Гайда маки» Шевчен¬ 
ка — епопея визвольної боротьби. 
2. Великий цикл близьких за сюже¬ 
том творів, які поступово склалися 
в єдиний епічний твір. «Сага про 
Форсайтів» — епопея вікторіансь- 
кої й поствікторіанської Англії 3. 
перен. Ряд подій, пов’язаних з ге¬ 
роїчними вчинками, подвигами. 
Епопея севастопольської оборони. 
• гербїка. 
ЕПОС, у, ч. 1. Оповідний рід ху¬ 

дожньої літератури, на відміну від 
лірики й драми, до якого належать 
епопея, роман, повість, оповідання, 
нарис. 2. Героїчні народні пісні, 
думи, поеми, оповіді, сказання, саги, 
руни. • фольклбр. 
ЕПОХА, и, ж. 1. Тривалий пері¬ 

од часу, ознакою якого є визначні 
події або процеси в природі, 
суспільстві, науці, мистецтві. Епо¬ 
ха Відродження. 2. геол. Час, що 
відповідає певному етапові розвит¬ 
ку Землі. 3. астр. Час, на який по¬ 
дано певні відомості про небесні 
світила. 
ЕПОХАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

становить собою епоху, знаменує її. 
Епохальні відкриття ядерної фізи¬ 
ки. 2. Надзвичайно важливий, вирі¬ 
шальний. Епохальні рішення, епо¬ 
хальний успіх. • знаменний, 
вікопомний, історйчний. 
Єра, и, ж. 1. Початок літочислен¬ 

ня, пов’язаний з якоюсь історичною 
подією, й сама система цього літо¬ 
числення. XXI ст. нашої ери (н.е.). 
2. кннжн., перен. Період, докорінно 
відмінний від попереднього. Ядер¬ 
на ера людства. 3. геол. Один з най¬ 
більших відрізків часу в хронології 
геологічної історії Землі (складаєть¬ 
ся з періодів та епох). Кайнозойсь¬ 
ка ера. 

ЕРГ, а, у., фіз.у механ. Одиниця 
роботи або енергії (1 ерг — 1 дина 
на 1 см; дорівнює 10'7 джоуля). 
□ ергограф, ергбметр. 
ЕРГОНОМІКА, и, ж. Наука, що 

вивчає допустимі фізичні, нервові 
та психічні навантаження на люди¬ 
ну в процесі праці та проблеми 
оптимального пристосування навко¬ 
лишніх умов виробництва для ефек¬ 
тивної праці. □ ергономіст, ергоно¬ 
мічний. 
ЕРДЕЛЬТЕР’ЄР, а, ч. Порода 

службових собак, виведена в Англії, 
в долині річки Ер; особина цієї по¬ 
роди. 
ЕРЕКЦІЯ, ї, ж. 1. Збільшення 

розмірів чоловічого статевого орга¬ 
на при статевому збудженні. 2. пе¬ 
рен. Випрямлення якоїсь частини 
тіла (тулуба). □ еректйвний. 
ЕРЗАЦ, у, ч. Неповноцінний за¬ 

мінник чого-небудь. • сурогат. 
ЕРЙСТИКА, и, Ж.у кннжн. Мис¬ 

тецтво сперечатися, полемізувати, 
дискутувати. □ еристйчний. 
ЕРИТРОЦЙТ, а, ч. Червоні кро¬ 

в’яні тільця, які містять у собі ге¬ 
моглобін і переносять кисень від 
легень до тканин тіла. • черво¬ 
нокрівці. 
ЕРКЕР, а, ч.у архіт. Засклений 

виступ зовнішньої стіни будинку, 
закритий напівбалкон у вигляді 
ліхтаря. □ еркерний. 
ЕРМІТАЖ, у, ч. 1. заст. Замісь¬ 

кий будинок, парковий павільйон. 
2. Назва відомого музею мистецтва 
у Санкт-Петербурзі. □ ермітажний. 
ЕРОГЕННИМ, а, е. 1. Про час¬ 

тини людського тіла, подразнення 
яких стимулює статеве збудження; 
у спол. ерогбнні зони. 2. У психо¬ 
аналізі — про частини тіла, що зай¬ 
мають провідне місце в розвитку 
й функціонуванні сексуального 
інстинкту. □ ероген (розм.). 
ЕРОЗІЯ, ї, ж. 1. Процес руйну¬ 

вання ґрунту або гірських порід. 2. 
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Руйнування металу, поверхні мета¬ 
левих виробів. • іржавіння. □ еро- 
дбваний, еродувати, еродуватися, 
ерозійний. 3. Порушення цілості 
епітелію шкіри або слизових оболо¬ 
нок під дією подразників. □ ерозйв- 
ний. 
ЕРОТИКА, и, ж. 1. Почуттєвість, 

хтивість, підвищений інтерес до 
проблем статі. • сексуальність, 
хтйвість. 2. У мистецтві — зобра¬ 
ження оголеного тіла, статевих сто¬ 
сунків. / Твори (окремий твір або 
збірн.), що містять таке зображен¬ 
ня, розповідають про це. • порно¬ 
графія. □ еротоман, еротоманія, 
еротйчний, еротйзм, еротйчність, 
присл. еротйчно, еротоманка. 
ЕРСТЕД, а, ч. Одиниця напру¬ 

женості магнітного поля (від прізви¬ 
ща данського фізика Г.-К. Ерстеда). 
ЕРУДИЦІЯ, ї. ж. Глибокі знан¬ 

ня у певній галузі науки чи в бага¬ 
тьох галузях; широка обізнаність, 
начитаність. • енциклопедйзм. 
□ ерудйт, ерудбваний, ерудб- 
ваність, ерудйтка. 
ЕРЦГЕРЦОГ, а, ч., іст. В Австро- 

Угорщині XVIII — XX ст. — титул 
наступнків (спадкоємців) престолу 
династії Габсбургів; особа, що мала 
цей титул. □ ерцгерцогйня, ерцгбр- 
цоґський, ерцгерцоґство. 
ЕСДЄК, а, <л, політ., розм. Склад- 

носкорочення від соці&л-демокр&т. 
2. тільки ми. Назва партії. □ есде- 
ківський. 
ЕСЕ, невідм., с. і ЕСЕЙ, я, ч., 

(зах.). 1. Жанр критики, публіцис¬ 
тики у вигляді коротких нарисів не¬ 
вимушеної, але вишуканої форми. 
2. заст. Жанр філософських праць 
такої ж форми. □ есеїст, есеїстйч- 
ний, есеїзм. 
ЕСЕНЦІЯ, ї, ж. 1. Легка ефірна 

олія, видобута дисциляціею з рос¬ 
лин. 2. Міцний розчин, витяжка 
якої-небудь речовини. Оцтова есен¬ 
ція. 

ЕСЕР, а, ч., розм., політ. 1. Склад- 
носкорочення від соціаліст-револю- 
ціонер. 2. тільки ми., розм. Назва 
партії соціалістів-революціонерів. 
□ есерка, есерівський. 
ЕСЕСІВЕЦЬ, вця, ч., іст. Служ¬ 

бовець фашистського карного орга¬ 
ну СС (СС — ЗсЬиігзіаїїеІ — охо¬ 
ронний загін) — політичної поліції 
у гітлерівській Німеччині (1933 — 
1945). □ есес (розм.), СС, есесівсь¬ 
кий, есесівка. 
ЕСКАДРА, и, ж. 1. Оперативно- 

тактичне з’єднання військових ко¬ 
раблів різних класів. 2 З’єднання 
військово-повітряних сил у деяких 
іноземних арміях. □ ескадрений. 
ЕСКАДРИЛЬЯ, ї, ж. Тактичний 

підрозділ військово-повітряних сил, 
що складається з кількох ланок або 
загонів військових літаків. □ ескад- 
рйльний. 
ЕСКАДРОН, у, ч. Підрозділ у ка¬ 

валерії (за потужністю дорівнює 
піхотній роті). □ ескадрбнний. 
ЕСКАЛАТОР, а, ч. Похилий кон¬ 

веєр у вигляді рухомих сходів, ви¬ 
користовуваний (зокрема у метро) 
для підйому та спуску пасажирів. 
□ ескалаторний, ескалаторний. 
ЕСКАЛАЦІЯ, і, ж. Поступове 

розширення, посилення, збільшен¬ 
ня, загострення чогось. Ескалація 
гонки озброєнь. 
ЕСКАЛОП, а, ч. Страва з теля¬ 

тини, свинини або баранини — 
підсмажений тонкий довгастий 
шматочок корейки або нежирного 
м’яса. 
ЕСКАПАДА, и, ж. І. Екстрава¬ 

гантна витівка. • вйтівка, штука. 
2. Ворожий випад; демонстративна, 
недружня поведінка стосовно ко¬ 
гось. Ворожа ескапада. 
ЕСКАРП, у, ч., військ. І. Укіс 

рівчака з внутрішнього боку укріп¬ 
лення, використовуваний як про- 
тиштурмова перешкода. 2. Проти¬ 
танкова перешкода у вигляді високо 
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зрізаних схилів горбів чи берегів 
річок, звернених у бік противника. 
□ контрескарп, ескарпний, контрес- 
карпний. 
ЕСКВАЙР, а, ч., СКВАЙР, а, ч. 1. 

іст. У феодальній Англії — прапо¬ 
роносець і зброєносець лицаря; зго¬ 
дом — одне з нижчих дворянських 
звань; особа, що мала таке звання. 
2. У США та Великій Британії — 
почесний титул, присвоюваний ме¬ 
рам, мировим суддям, вищому роз¬ 
ряду адвокатури і старшим урядов¬ 
цям; особа, що має такий титул. 
ЕСКІЗ, а, ч. 1. Попередній начерк 

малюнка, картини; початкове офор¬ 
млення скульптурного твору; попе¬ 
редня редакція музичного твору. 2. 
літ., муз. Твір-мініатюра вільної 
форми. • шкіц, нарис, начерк, етюд. 
□ ескізний, ескізність, присл. 
ескізно 
ЕСКІМО, невідм., с. Морозиво, 

глазуроване шоколадом (франц. від 
назви етносу — ескімбси). 
ЕСКІМОС, а, ч. Етнос, що живе 

в Гренландії, на Крайній півночі 
Канади та у північно-східній час¬ 
тині Росії. □ ескімбска, ескімбсь- 
кий. 
ЕСКОРТ, у, ч. Військовий конвой, 

супровід. • варта, охорона, конвбй. 
& Почесний ескорт (караул) — 
супровід шанованої особи, високо¬ 
го державця (найчастіше з військо¬ 
вих) як виявлення пошани до нього. 
• супровід, почет, кортеж. □ ес- 
кортер,ескортувати, ескортування, 
ескортбваний. 
ЕСКУДО і СКУДО, невідм., с. 

Грошова одиниця Португалії та 
Чилі, Італії. 
ЕСКУЛАП, а, ч., жарт. Лікар, 

медик (іноді невправний) — від 
• мені давньогрецького лікаря Ас- 
клепія (Ескулапа — лат.). 
есмінець, нця, ч. Складноско- 

рочена назва: ескадрений міноно¬ 
сець. 

ЕСПАДА, и, ч. Те саме, що ма- 
тадбр. 
ЕСПАДРОН, а, ч. Застосовува¬ 

на у фехтуванні колюча й рубаюча 
зброя з трохи вигнутим або прямим 
клинком. 
ЕСПАНДЕР, а, ч. Спортивний 

снаряд для розвитку м’язів, скла¬ 
дений з ручок, з’єднаних Гумовими 
джгутами або пружинами (іноді у 
вигляді кільця з жорсткої Гуми). 
ЕСПАНЬЙОЛКА, и, ж. 1. Корот¬ 

ка загострена борідка. 2. Своєрід¬ 
на пілотка (з деякими оздобами) 
в іспанському стилі (вимова з по¬ 
чатковим е, здавна характерна для 
зах. варіанта української мови: Ес- 
панія, еспанський). 
ЕСПАРЦЕТ, у, ч. Цінна кормо¬ 

ва і медоносна трав’яниста росли¬ 
на родини стручкових з квітками, 
зібраними в довгі грона. □ еспарце¬ 
товий. 
ЕСПЕРАНТО, невідм., с. Між¬ 

народна штучна мова, створена 
на базі найбільш поширених 
європейських мов (переважно 
класичних) польським лікарем 
Л. Заменгофом у 1887 р. □ еспе- 
рантйст, есперантистка, есперант¬ 
ський. 
ЕСПЛАНАДА , и, ж. 1. іст., 

військ. Незабудоване місце між 
фортецею і містом, залишене для 
оборонних завдань. 2. Площа перед 
великим будинком. 3. Широка 
вулиця з алеями посередині. • прос¬ 
пект, бульвар. 
ЕСТАКАДА, и, ж. Споруда 

(поміст на палях) для залізничного 
або іншого шляху, прокладеного над 
землею, іноді над поверхнею води. 
/ зал. Подібна споруда для перехо¬ 
ду, переїзду через залізничні колії, 
для завантаження, розвантаження 
чогось. □ естакадний. 
ЕСТАМП, а, ч. Твір графіки (гра¬ 

вюра, офорт, літографія), відбиток 
з форми, виготовленої за участю ав- 
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тора на папері, шовку та інших 
матеріалах. 
ЕСТАФЕТА, и, ж. 1. іст. Термі¬ 

нове повідомлення, пакет, послан¬ 
ня, що його передавали гінцями, 
переважно кінними, які в дорозі 
змінювали один одного. / метон. 
Гінці, які виконували таке завдан¬ 
ня. 2. спорт. Вид командних 
спортивних змагань на швидкість із 
зміною учасників і передаванням 
палички або іншого умовного пред¬ 
мета — естафети. / метон. Предмет 
передавання в таких змаганнях. 3. 
перен. Традиція, яку приймають від 
старшого покоління або від попе¬ 
редників; успол. передавати (прий¬ 
няти) естафету. □ естафетний, ес¬ 
тафетний (розм.), естафетниця 
(розм.). 
ЕСТЕТ, а, ч. 1. Прихильник усьо¬ 

го прекрасного, витонченого. 2. 
Прихильник естетйзму — формалі¬ 
зму в естетиці. □ естетик, естетство, 
естетствувати, естетський, естетний. 
ЕСТЕТИКА, и, ж. 1. Філософсь¬ 

ка наука про прекрасне та його роль 
у житті суспільства, про загальні 
закони художнього пізнання дій¬ 
сності й розвитку мистецтва. 2. Си¬ 
стема чиїх-небудь поглядів на мис¬ 
тецтво. Естетика імпресіонізму. 3. 
Краса, художність чого-небудь. Ес¬ 
тетика одягу. • краса, художність, 
артистйзм, естетйчність, артйзм. 
□ естетйчний, естетйзм, естетизація, 
естетйчність, присл. естетйчно, ес- 
тетизувати. 
ЕСТОКАДА, и, ж., спорт. Пря¬ 

мий, перпендикулярний удар рапі¬ 
рою, шпагою, еспадроном при фех¬ 
туванні. 
ЕСТОНЕЦЬ, нця, ч. Етнос фінно- 

угорської мовної групи, що стано¬ 
вить основне населення Естонії. 
• ест (іст.). □ естбнка, естбнський. 
ЕСТРАГОН, у, ч. Багаторічна 

трав’яниста пряна рослина з поли¬ 
нових, використовувана в кулінарії. 

• тархун, тургун-(зілля). □ естра- 
ґбновий. 
ЕСТРАДА, и, ж. 1. Сцена; постій¬ 

ний або тимчасовий поміст; підня¬ 
тий над рівнем землі або підлоги 
у спеціальному приміщенні для ви¬ 
ступів акторів або мистецьких ко¬ 
лективів, для перебування там пре¬ 
зидії або керівництва зборів, 
конференцій, з’їздів. 2. Мистецтво 
малих форм переважно розважаль¬ 
ного характеру з улаштуванням кон¬ 
цертно-видовищних виступів (шоу, 
вар’єте, м’юзикли, капусники та ін.). 
3. метон., збірн. Установа, артисти, 
що влаштовують подібні виступи. 
□ естрадний, естрадник (розм.), 
естрадність. 
ЕСТРОГЕНИ, ів, мн. 1. Жіночі 

статеві гормони. 2. Органічні спо¬ 
луки, препарати, до складу яких 
входять такі гормони або їхні 
хімічні аналоги. □ естрогенний. 
ЕСТУАРІЙ, я, ч. Лійкоподібне 

розширене гирло річки, що втікає 
в океан або море. 
ЕСХАТОЛОГІЯ, ї, ж. Релігійне 

вчення про кінцеву долю людства 
і Всесвіту; про кінець світу. □ ес¬ 
хатологічний. 
ЕТАЖЕРКА, и, ж. Вид меблів 

у вигляді кількох розміщених одна 
над одною полиць на стояках; неве¬ 
ликий переносний стелаж. 
ЕТАЛОН, а, ч. 1. Точний зразок 

установленої одиниці виміру. Ета¬ 
лон метра. 2. Великої точності ви¬ 
мірний прилад, призначений для пе¬ 
ревірки інших приладів. 3. перен. 
Взагалі зразок, мірило для порівню¬ 
вання з чимось, прагнення до чогось. 
Еталон краси. □ еталбнний, етало¬ 
нування. 
ЕТАН, у, ч. Безбарвний горючий 

газ, що як сполука міститься в при¬ 
родних газах. □ етановий. 
ЕТАП, у, ч. 1. військ. Пункт на 

шляху пересування військ, де 
військовим надається нічліг, харчу- 
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вання та ін. 2. спец. У царській Росії 
та СРСР — пункт для ночівлі в до¬ 
розі груп арештантів. / метон. Гру¬ 
па арештантів, яку відправляють 
під конвоєм в інше місце (на за¬ 
слання та ін.). Л По ет&пу 
(етапом) —перевезення арештантів 
під конвоєм. 3. Окрема частина 
шляху; певна частина дистанції 
у спортивних змаганнях. Перший 
етап. 4. перем. Окремий момент, 
період, стадія в розвитку чогось, 
у діяльності. Останній етап випро¬ 
бувань. 4г Перейдений (пройде¬ 
ний) етап — те, що вже здійснене, 
до чого не варто більше повертати¬ 
ся. □ етапний, етапувати, етапом 
(присл.), етап ник (розм.\ етапність, 
поетапний, присл. поетапно. 
ЕТЕР, у, ч.у див. ефГр. 
Етика, и, ж. 1. Наука, що вив¬ 

чає мораль. 2. Норми поведінки, 
сукупність моральних правил пев¬ 
ної соціальної групи. • добро- 
пристбйність, доброчесність. 
□ етйчни етичність, присл. етйч- 
но, етикі . 
ЕТИКЕТ, у, ч. Установлені нор¬ 

ми поведінки, правила чемності 
у певному товаристві. Дипломатич¬ 
ний етикет. 
ЕТИКЕТКА, и, ж. Ярличок на 

чому-небудь для позначення назви 
предмета, ціни тощо. □ етикетува¬ 
ти, етикетування,етикеточка. 
ЕТЙЛ, у, ч. Одновалентний ра¬ 

дикал органічної сполуки етану, 
група атомів вуглецю і водню, яка 
входить до складу багатьох органіч¬ 
них сполук. □ етйловий. 
ЕТИЛЕН, у, ч. Органічна сполу¬ 

ка вуглецю і водню, яка утворює 
горючий газ, що в суміші з повітрям 
здатний вибухнути. □ етиленовий. 
ЕТИМОЛОГІЯ, ї, ж., лінгв. 1. 

Розділ мовознавства, який вивчає 
первісне значення слова, його по¬ 
ходження, генетичні зв’язки З ІНШИ¬ 

МИ мовами. 2. Саме первісне зна¬ 

чення слова та інші супровідні оз¬ 
наки, які вивчає зазначена наука. 
4г Народна етимологія — переос¬ 
мислення в народній мові запози¬ 
чених слів за звуковою подібністю 
до слів рідної мови. 3. заст. Розділ 
шкільної граматики (XIX ст.), який 
об’єднує в собі фонетику і морфо¬ 
логію. □ етимологізувати, етимоло¬ 
гізування, етимологічний, етимоло¬ 
гізація, присл. етимологічно. 
ЕТІОЛОГІЯ, ї, ж. 1. Розділ ме¬ 

дицини, що вивчає причини та умо¬ 
ви виникнення хвороб. 2. Власне 
причина захворювання або патоло¬ 
гічного стану. Етіологія стенокардії. 
□ етіологічний. 
ЕТНО... Перша частина складних 

слів на позначення «народ», «на¬ 
родність»: етнографія, етнолбгія, 
етнопсихолбгія, етногенез, етнонім 
та ін. 
ЕТНОГРАФГЗМ, у, ч. Точне 

відтворення традиційних форм по¬ 
буту, звичаїв у художній літературі. 
ЕТНОНГМІКА, и, ж. Розділ оно¬ 

мастики, який вивчає назви племен, 
народностей, народів. □ етнбнім, 
етнонімічний, етнонімія. 
ЕТНОС, у, ч. Народ, народність, 

нація, плем’я. 
ЕТНОЦЙД, у, ч. Злочинна полі¬ 

тика деяких тоталітарних держав, 
спрямована на свідоме знищення 
певного етносу. 
ЕТОЛОГІЯ, і, ж. Розділ біології, 

що вивчає особливості поведінки 
тварин у природних умовах. □ етб- 
лог, етологічний. 
ЕТУАЛЬ, і, ж. 1. Модна співач¬ 

ка, артистка в театрі легкого, роз¬ 
важального жанру. 2. перен., ірон. 
Жінка легкої поведінки. 
ЕТЮД, а, ч. 1. Твір образотвор¬ 

чого мистецтва допоміжного харак¬ 
теру, виконаний з натури з метою її 
подальшого вивчення для створен¬ 
ня картини, скульптури. • ескіз, 
шкіц. □ етюдйст, етюдник. 2. Неве- 
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ликии літературний твір, присвяче¬ 
ний якомусь окремому питанню. 
• шкіц, начерк, нарис, образбк. 3. 
муз. Невеликий музичний твір вірту¬ 
озного характеру. 4. муз. П’єса на¬ 
вчального характеру, в якій мають 
бути виконавцем засвоєні необхідні 
технічні віртуозні прийоми гри. 5. 
шах. Задача, де результату гри до¬ 
сягають через несподівану комбіна¬ 
цію за невизначеної кількості ходів. 
□ етюдний. 
ЕТЮДНИК, а, ч. 1. Папка або 

плоска скринька для зберігання 
етюдів у 1 знач. 2. Невелика дош¬ 
ка, на якій живописець розміщує 
полотно, папір, коли малює ет&ди 
у 1 знач. 3. розм. Укладач шахових 
або шашкових етюдів. • композитор. 
ЕФЕКТ, у, ч. 1. Результат, на¬ 

слідок яких-небудь причин, заходів, 
дій. Ефект від роботи. • кбристь. 2. 
Сильне враження, спричинене чи¬ 
мось, ким-небудь. Ефект бомби, що 
вибухнула. 3. Засоби, прийоми, при¬ 
стосування, за допомогою яких ство¬ 
рюється враження, ілюзія чого-не¬ 
будь. Музичний ефект. 4. спец. 
Фізичне явище. □ ефектний, ефек¬ 
тивність, присл. ефектно. 

ЕФЕКТИВНИЙ, а, е. 1. Який при¬ 
водить до потрібних результатів, дає 
найбільший ефбкт у 1 знач. Ефектив¬ 
ний метод. 2. Який викликає сильне 
враження. • ефектний, вражаючий. 
□ ефектйвність, присл. ефективно. 
ЕФЕМЕРНИЙ, а, е. 1. Коротко¬ 

часний, недовговічний, швидкоплин¬ 
ний. Ефемерні наслідки. 2. Уявний, 
нереальний. Ефемерні мрії. □ ефе¬ 
мерність, присл. ефемерно. 
ЕФЕМЕРОЇДИ, ів, ми. і ЕФЕМЕ¬ 

РИ, ів, ми. Рослини, що мають 
короткий вегетаційний період. 
ЕФЕНДІ, невідм., ч. Одна з форм 

увічливого звертання до чоловіка 
в Туреччині. • пан, добрбдій. 
ЕФЕС, а, ч. Дер жак холодної 

зброї (шаблі, шпаги та ін.). 

ЕФІОП, а, ч. 1. Представник кор¬ 
інного етносу в Ефіопії. 2. заст.., 
розм. Взагалі негр. 3. вульг. Ужи¬ 
вається як лайливе слово. □ ефіоп¬ 
ка, ефібпський, ефібпство (перен., 
лайл.). 
ЕФІР, у, ч. і ЕТЕР, у, ч., зах. 1. 

міф. За уявленням давніх греків — 
сонцесяйний верхній шар повітря, де 
перебувають боги. 2. Далека ви¬ 
сочінь, безповітряний простір (за 
гіпотезою фізиків XVIII — XIX ст., 
таке середовище заповнювало 
проміжки між елементарними час¬ 
тинками і весь світовий простір, бу¬ 
дучи провідниками світла). 3. Се¬ 
редовище (повітряний простір), 
в якому поширюються радіо- і те- 
лехвилі. 4. хім., мед. Безбарвна лег¬ 
ка органічна сполука з різким 
запахом, утворювана шляхом 
відщеплення води від спирту або 
фенолу. □ ефірний, ефірність, ефі- 
ронбсний, ефіронос, ефіроманія. 
ЕФГРНИИ, а, е. 1. Який має 

відношення до ефіру 4. 2. Надзви¬ 
чайно легкий, прозорий, витончений. 
Л Ефірне створіння. 3. перен. Без¬ 
тілесний, неземний. 4. Який має 
відношення до ефіру 3; у спол. ефір¬ 
ний час — час мовлення по радіо 
або телебаченню. 
ЕХІНОКОК, а, ч. Малий стрічко¬ 

вий черв’як (глист), що паразитує 
в кишках деяких тварин, а в личин¬ 
ковій стадії — і в печінці людини, 
травоїдних тварин. 
ЕХОЛОКАЦІЯ, ї, ж., техн. Орієн¬ 

тація у просторі за допомогою 
відбитого звуку (луни, відлуння) або 
ультразвуку. □ ехолокатор, ехолбт. 

ЕШАФОТ, у, ч. Пом іст для стра¬ 
ти. • лббне місце. Йти на еша¬ 
фот — бути готовим до найтяжчих 
випробувань, до великого ризику. 

ЕШЕЛОН, у, ч. І. військ. Окре¬ 
ма частина бойового порядку або 
колони військ, що рухається на де¬ 
якій відстані від іншої. 2. Взагалі 
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частина бойового порядку військ, 
розташованих одні за одними. 
□ ешелонбваний (у спол. ешелонб- 
вана оборона), ешелонувати, еше¬ 
лонування, ешелонуватися. 3. Заліз¬ 
ничний поїзд, автоколона, група 
літаків певного призначення з людь¬ 
ми і вантажем. 4. Висота, визначе¬ 

на для безпеки польоту літаків на 
повітряних трасах. 5. перен. Певний 
рівень адміністративно-управлінсь¬ 
кого апарату. □ ешелбнний. 
ЕЯКУЛЯЦІЯ, ї, ж. Випорскуван¬ 

ня (вивергання) сперми з чоловічо¬ 
го статевого органа. • сім’явипор¬ 
скування. 

ЄВА, и, ж.; у зверт. ево. 1. За 
Біблією — перша жінка на Землі, 
дружина Адама; праматір людства. 
2. ірон., перен. Типова жінка, носій 
усіх жіночих вад і принад, -б* ЧасГв 
Адама та Єви (Від Адама та Єви) 
— віддавна, споконвіку, з дуже 
давніх пір; Дочка Єви (Євина 
дбчка) — про цікаву жінку, що всю¬ 
ди встромляє свого носа; У шатах 
Єви (У Євиному вбраннГ) — без 
одягу, голий. □ бвин (Ф Євина 
дочка; У Євиному вбраннГ). 
ЄВАНГЕЛІЄ, я, с., ЄВАНГЕЛІЯ, 

ї, заст:, розм. 1. Частина Біблії (Но¬ 
вого заповіту), в якій вміщено роз¬ 
повіді про життя та повчання Ісуса 
Христа, викладено основи христи¬ 
янської релігії; скаладається з Чет- 
вероєвангелія; у спол. читати 
Євангелія — читати, як правило, 
якийсь один із 12 канонічних 
Уривків Євангелія різного змісту, 
відповідний до певної ситуації під 
час служби та ін. □ євангеліст, 
євангелістка, євангельський, присл. 
по-євангельськи, євангелічний. 2. 
перен., книжн., часто і рон. Джере¬ 
ло (книга та ін.), в якому викладено 
основні правила, принципи чого- 
небудь. • кредо, заповіт, закбн, віра. 
Біржові вісті — його щоденне єван¬ 
геліє. 
ЄВАНГЕЛІСТ, а, ч. 1. Кожен 

з чотирьох апостолів (Матвій, Марк, 
Лука, Йван) — визнаних церквою 

укладачів Євангелія. 2. Член єван¬ 
гельської (євангелічної) громади, 
секти. • євангелік, євангеліст. 
□ євангелік, євангелістка, єванге¬ 
лічний, євангеліст. 
ЄВАНГЕЛ ГЧ НИЙ, а, е. Те саме, 

що євангельський (у знач. 1, 2) сто¬ 
совно протестантизму та різних 
євангельських (євангелічних) сект, 
громад, напр. молоканів та ін.; 
у спол. євангелГчні (євангельські) 
християни. 
ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ, а, е. 1. Який 

стосується Євангелія, вміщений 
в ньому. Євангельські оповідання. 
2. Який бере за основу віри, діяль¬ 
ності Євангеліє. Євангельська віра. 
3. перен., іноді ірон. Повчальний, 
ласкавий, проникливий, лагідний 
(про голос, вид). Євангельський го¬ 
лос. • ангельський гблос. 
ЄВГЕНІКА, и, ж. Напрям у ге¬ 

нетиці, що досліджує шляхи і мето¬ 
ди активного впливу на еволюцію 
людини з урахуванням спадковості 
і можливостей біологічного прогре¬ 
су особини, народу, раси. □ євге¬ 
нічний. 
ЄВНУХ, а, ч. Кастрований слу- 

га-наглядач за жінками гарему 
у народів Сходу. 
ЄВРАЗГЙСТВО, а, с, суси-політ. 

Суспільно-політичний напрямок 
(в Росії), характерний поглядами, 
ідеями про державне і культурно- 
духовне зближення країн Східної 
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Європи з країнами Азії, передусім 
з Росією, яка вважає себе гео¬ 
графічно й духовно спадкоємцем 
ідеології й культури Заходу (Євро¬ 
па) і Сходу (Азія); на противагу 
об’єднанню країн Західної та Цент¬ 
ральної Європи (Євросоюзу). 
ЄВРАЗІЯ, ї, ж. Європейсько- 

азіатський материк. • оказіон., ірон. 
Азібпа. □ євразійський, євра- 
зійство. 
ЄВРЕЙ, я, ч. Представник наро¬ 

ду семітської групи, який в розсіянні 
живе у багатьох країнах сучасного 
світу; етнічно пов’язаний з давньо¬ 
єврейським народом, що населяв 
Палестину до перших століть нашої 
ери (нині територія єврейської дер¬ 
жави Ізраїлю і окупованої Ізраїлем 
арабської Палестинської Авто¬ 
номії). • жид, іудей, юдбй, ібда. 
□ єв рейство, єврейський, єв¬ 
рейка. 
ЄВРО, невідм., с. Назва грошо¬ 

вої одиниці, яка з початком XXI ст. 
функціонує паралельно з національ¬ 
ними валютами у країнах Євросо¬ 
юзу (ЄЕС). 
ЄВРО... Перша частина складних 

слів на позначення «європейський», 
«загальноєвропейський», «по-євро- 
пейськи»: євробачення, європолїти- 
ка, європарламент, євродепутат, 
єврозаробітки, євроракЄти, євро- 
рембнт, єврокомунізм, євродблар, 
євроформат, єврокард і т. ін. 
ЄВРОБАЧЕННЯ, я, с. Загально¬ 

європейське телебачення (здатне ре¬ 
транслюватися в інших країнах 
світу). 
ЄВРОБОНДИ, і в, мн., фін. Різно¬ 

вид цінних паперів у вигляді 
купонних облігацій, які випускає 
емітент з метою отримання довго¬ 
строкової позики на ринку Європи. 
ЄВРОВАЛЮТА, и, ж., фін. На¬ 

ціональна валюта європейської 
країни, що знаходиться на рахун¬ 
ках іноземних банків і використо¬ 

вується (безготівково) для розра¬ 
хунків. 
ЄВРОДЕПУТАТ, а, ч. Член Пар¬ 

ламенту Євросоюзу (ЄЕС). 
ЄВРОДОЛАРИ, ів, мн., фін., 

розм. Тимчасово вільні кошти в до¬ 
ларах США, розміщені організація¬ 
ми й особами в європейських банках 
і використовувані цими банками 
для надання кредитів. 
ЄВРОКАРД, у, V., фін. Міжна¬ 

родна кредитна картка з правом 
користування у країнах — членах 
європейської системи банківських 
карток. 
ЄВРОНОТА, и, ж., фін. Середньо- 

строкові цінні папери, випущені 
терміном на 3—6 місяців за змінною 
ставкою відповідно до ставки 
Лондонського міжбанківського 
ринку. 
ЄВРОПАРЛАМЕНТ, у, ч.у політ. 

Парламент (дорадчий орган) країн 
Європейської Економічної Спів¬ 
дружності (Євросоюзу, ЄЕС). 
ЄВРОПЕЄЦЬ, ейця, ч. 1. Житель 

або уродженець Європи. 2. розм. 
Представник європебїдно? (білої) 
раси. 3. розм. Людина високої євро¬ 
пейської культури, освіти. □ євро- 
пебїд, європебїдний. 
ЄВРОПЕЇЗУВАТИ, зую, зуєш, 

недок. і док. 1. Перебудовувати на 
європейський (західноєвропейський) 
зразок, лад. 2. розм. Обмежувати 
дії, погляди Європейським кон¬ 
тинентом. Європеїзувати майбутню 
ядерну війну. □ європеїзація, євро¬ 
пеїзуватися. 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ , а, е. 1. Який 

стосується Європи і європейців. 2 
Який стосується народів і держав 
Західної Європи; західноєвропейсь¬ 
кий. 3. Відомий усій Європі; загаль¬ 
ноєвропейський; Європейське ім’я. 
4. Який відзначається високим 
рівнем (якості виконання, добробу¬ 
ту, культури). Європейський стиль 
життя 
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ЄВРОПІЙ , 10, Ч. Хімічний еле¬ 
мент з рідкоземельних металів 
Групи лантаноїдів; від назви кон¬ 
тиненту Європа. 
ЄВСТАХІЄВА ТРУБА. Вузький 

канал у людини та більшості хре¬ 
бетних тварин, який з’єднує середнє 
вухо з носоглоткою (від прізвища 
італійського анатома XVI ст. 
Б. Євстахіо). 
ЄВХАРИСТІЯ, ї та ЕВХАРЙС- 

ТІЯ, ї, ж., перк. Таємниця святого 
причащання. □ євхаристйчний. 
ЄВШАН, у, ч. і ЄВШАН-ЗГЛЛЯ, 

я, с. Степовий запашний полин. 
• приворот-зілля. 
Єгер, Єґер, я, V.; узверт. єгерю. 

1. Мисливець; старший мисли¬ 
вець — організатор і керівник по¬ 
лювання. 2. Службовий лісництва, 
відповідальний за екологічний стан 
відповідної лісової ділянки. 
• лісничий. 3. іст. Солдат особли¬ 
вого (єгерського) стрілецького пол¬ 
ку в арміях Європи. 4. /ст. Слуга 
в старовинному поміщицькому гос¬ 
подарстві; виїзний лакей. 5. заст:, 
перен., діал. Стоян у будівлі; вели¬ 
кий опорний стовп. □ бгерський, 
єгермайстер (заст.). 
ЄГЙПЕТНИК, а, ч., заст.; 

узверт. єгйпетнику. 1. Житель Єгип¬ 
ту. • єгиптянин. 2. перен., /ст. Гно¬ 
битель, подібний до біблійних єгип¬ 
тян, гнобителів давніх юдеїв. 
ЄГИПЕТСЬКИЙ, а, е. 1. Який 

стосується Єгипту, єгиптян. 2. заст., 
перен., несхв. Тяжкий виснажливий, 
нестерпний. У спол. Єгйпетська 
неволя — дуже тяжка неволя; 
Єгйпетська робота — виснажлива 
робота; Тьма єгйпетська — непро¬ 
глядна темрява; Єгйпетське (фа¬ 
раонове) плбм’я — цигани; М^мія 
(баба) єгйпетська: а) труп людини 
або тварини, штучно збережений 
(набальзамований) від розкладу; 
б) ірон., несхв. Про малорухливу 
хУДу або не здатну до сильних по¬ 

чуттів людину; в) зла баба. □ єгип¬ 
толог, єгиптолбгія. 
ЄГОВІСТ, а, ч:, узверт. єговісте. 

Член релігійної секти «Свідки Єго- 
ви», яка постулатом вірування ста¬ 
вить обов’язкову перемогу єдиного, 
а не триєдиного Бога (Єгови) над 
Сатаною і виникнення держави Єго¬ 
ви, земного раю для таких вірую¬ 
чих, а не існування раю і пекла 
взагалі. □ єговізм, єговістка, єго¬ 
вістський. 
ЄГОМОСЦЬ, і, ч., зах:, у зверт. 

єгомбсце, єгомбсте. 1. перк. Пано¬ 
тець, священик. 2. Добродій; пан; 
вельможний пан; поважана лю¬ 
дина. 
ЄДВАБ, у, ч. Сорт коштовної 

шовкової тканини. □ єдвабний. 
ЄД Й Н И Й, а, е. 1. Один без інших; 

тавт. Одйн єдйний. Єдйним 
(однйм) духом — дуже швидко; 
моментально. □ єдинак, єдиначка, 
єдинець, єдинйця, єдйнчик. 2. Один, 
спільний, загальний для всіх; 
Цілісний, неподільний. Єдина енер¬ 
гетична система. ^ Єдйним (од¬ 
нйм) д^хом дйхати — бути прой¬ 
нятим однаковим настроєм, мати 
однакові з кимось наміри, мету. 
□ єднати, присл. єдино, єдйність. 
ЄДИНО... Перша частина 

складних слів на позначення 
«єдйний» 1, 2, «єднальний»: єди- 
ноббжжя, єдиноббрство, єдино¬ 
владдя, єдиноначальник, єдино- 
утрббний та ін. 
ЄДИНОБОРСТВО, а, с. і. спорт. 

Боротьба, змагання один на один 
між двома противниками; поєдинок. 
2. Боротьба, бій, змагання одного 
з кількома або багатьма противни¬ 
ками. Єдиноборство з країнами 
усього світу. 
ЄДИНОВІРСТВО, а, с., ЄДИ- 

НОВГРНІСТЬ, ності, ж. 1. Спіль¬ 
ність релігії. 2. /ст. Течія у старо¬ 
обрядництві, прихильники якої 
визнають православне духівництво, 
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але зберігають старописні ікони 
і богослужбові стародруки. □ єди¬ 
новірець, єдиновірний, єдиновір¬ 
ський. 
ЄДИНОВЛАДДЯ» я, с. Зосере¬ 

дження влади в одних руках; пов¬ 
нота, необмеженість чиєїсь влади. 
• єдинодержавність. □ єдиновлад¬ 
ний. 
ЄДИНОКРОВНИЙ, а,е. І.Який 

має з кимось одного (спільного) 
батька, але різних матерів. 2. пе- 
рен. Зв’язаний спільністю похо¬ 
дження (про народи, держави). 
□ єдинокрбвність. 
ЄДИНОРІГ, рбга, ч. 1. Рідкісна 

морська тварина з дельфінових, яка 
має довгий бивень у верхній щелепі. 
• нарвал. 2. міф. Фантастична тва¬ 
рина у вигляді коня з одним рогом. 
3. іст. Старовинна артилерійська 
гаубиця зі стволом, прикрашеним 
вилитою фігурою єдинорбга у 2 знач. 
ЄДИНОУТРОБНИЙ, а, е. і. 

Народжений тією ж матір’ю; рідний 
тільки по матері. • єдиноматерний, 
єдиноматірний. 2. Який народився 
від спільних з іншою дитиною ма¬ 
тері й батька. • рідний. 
ЄДНАТИ , наю, наєш, нелок. 1. 

Скріплювати, поєднувати одне 
з другим яким-небудь способом. 
Єднати труби зварюванням. 2. Ус¬ 
тановлювати зв’язок, сполучення 
з чим-небудь, між чимось. Встанов¬ 
лювати спілкування між кимось за 
допомогою засобів зв’язку. Інтернет 
єднає нас із світом. 3. Створювати 
між кимось близькі, дружні стосун¬ 
ки, зв’язки. • зближувати. Дружба 
єднає. / Встановлювати тісніший 
зв’язок, взаємодію між чимось. 4. 
Створювати згуртованість, єдність 
між ким-небудь. • згуртбвувати. 
Віра єднає народи. 5. Збираю¬ 
чи докупи, створювати єдине ціле. 
Єднати в рать. 6. заст. Домовля¬ 
тися з кимось про що-небудь 
(найчастіше — про заміжжя дітей). 

□ єднатися, бдність, єднання, єд¬ 
нальний. 
Єдність, ності, ж. І. Тісний 

зв’язок, згуртованість; цілісність, 
неподільність. • єднання, поєд¬ 
нання. 2. Поєднання в одному ціло¬ 
му, нерозривність зв’язків. Єдність 
змісту й форми. У спол., лінгв. 
надфразна Єдність; фразеологічна 
£дністьи 
ЄЗУЇТ, а, ч. 1. Член засновано¬ 

го І. Лойолою (XVI ст.) войовничо¬ 
го католицького чернечого ордену 
«Товариство Ісуса», створеного 
для боротьби з Реформацією, для 
зміцнення папської влади. 2. перен. 
Про підступну, підлу, лицемірну 
людину, яка не гребує засобами для 
досягнення мети. □ єзуїтка, єзуїт¬ 
ство, єзуїтський. 
ЄЙ, виг.% часто у спол. ЄИ-БОГУ, 

їй-бОгу, єйжебОгу.їйжебО- 
ГУ, розм. Уживається для виражен¬ 
ня підсиленого запевнення, запри¬ 
сягання у чомусь. • єй-єй. 
ЄКТЕНІЯ, І, ж., церк. 1. Молін- 

ня-прохання у супроводі півчих. 2. 
Заздоровне моління про світських 
державців і церковних ієрархів. 
ЄЛЕЙ, ю, ч. 1. Рослинна, пере¬ 

важно маслинова олія, використо¬ 
вувана в церковних обрядах. 2. пе¬ 
рен. Те, що заспокоює, втішає. 3. 
ірон. Те, що надмірно, часто нещиро, 
незаслужено вихваляє. Солодкий 
єлей. □ єлейний, єлейність, присл. 
єлейно. 
ЄЛИСЕЙСЬКИЙ , а, е, у спол. 

ЄЛИСЕЙСЬКІ (елісейські) полб — 
у грецькій міфології — частина 
потойбічного світу, де перебувають 
душі блажених і праведників; від 
грец. елїзіум, елізій, елізей — рай. 
Ємність, ості, ж., рідше Єм¬ 

кість. 1. Здатність умістити в со¬ 
бі певну кількість чого-небудь 
• місткість, Емкість. 2. фіз. Харак¬ 
теристика провідника, що вимі¬ 
рюється відношенням електрично- 
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го заряду провідника до його по¬ 
тенціалу. ЛЕлектрйчна бмність 
(бмкість). 

€Н0Т, а, ч. Невеликий хижий звір 
з темно-жовтим густим хутром, який 
добре лазить по деревах і кублиться 
в дуплах. • полоскун. □ єнбтовий, 
єнбтик, єнотенй, єнотовйдний. 
ЄПАРХІЯ, ї, рідше ЕПАРХІЯ, 

ї, ж. 1. Церковно-адміністратив¬ 
ний округ, яким керує архієрей 
(митрополит, архієпископ, єпис¬ 
коп). 2. перен. Мешканці цього 
округу. • епископїя. □ єпархіаль¬ 
ний, єпархіальний. Д Єпар¬ 
хіальна школа, єпархіальне учй- 
лище. 
ЄПЙСКОП, ЕПЙСКОП, а, ч:, 

узверт. єпйскопе, епйскопе. Вищий 
після Папи (патріарха, митрополи¬ 
та, кардинала) духовний чин у хрис¬ 
тиянській церкві. • епйскоп, зах. 
біскуп, архієрей, розм. архірей. 
□ єпискбпія, єпископат, єпйскоп- 
ство, єпйскопський. 
ЄПІТЙМіЯ, ЕПІТЙМІЯ, ї, 

ж., церк. Церковне покарання, 
що полягає для грішника у суво¬ 
рому дотримуванні на визначе¬ 
ний термін посту, довгих молитов, 
посилених поклонів, паломниц¬ 
тва та ін. □ єпітимійний, епіти- 
мійний. 
ЄПІТРАХЙЛЬ, ЕПІТРАХЙЛЬ, 

і. ж., ю, V., церк. Частина обрядово- 
го одягу священика у вигляді довгої 
смуги на шиї під ризою. □ єпітра- 
хйльний. Д Єпітрахйльна грймо- 
та, спец. — письмовий дозвіл 
священику-вдівцю продовжувати 
Далі відправляти службу в па- 
Рафії. 
ЄР. а, лінгв. Назва літери Ті 

У старих текстах. □ брчик, рідше 
єри. 

ЄРАЛАШ, у, ч. 1. іст. 1. Старо¬ 
вина картярська гра, подібна до 
в,сту й преферансу. 2. розм. Без- 
ладдя, плутанина, дурниця. 

ЄРЕПЕНИТИСЯ , нюся, нишся, 
недок., розм. Наполегливо стояти на 
своєму, не погоджуючись з чимось; 
сердито упиратися, пручатися. Єре¬ 
пениться дівка. 
Єресь, і, ж. 1. Заперечуване 

канонічною церквою релігійне вчен¬ 
ня, яке відкидає догмати та орга¬ 
нізаційні форми панівної церкви, 
проголошуючи натомість свої як 
єдино правильні. • єретйцтво, 
віровідступництво, схйзма, рене- 
ґатство. 2. перен., розм. Взагалі 
відступ від панівних чи загаль¬ 
ноприйнятих поглядів, правил, 
положень та ін. Єресь у науці. 
□ єретйчний, єретйк, єретйчка, 
єретйцтво, єресіарх. • інакодум¬ 
ство. 3. тільки одн., перен., розм., 
зневажл. Те, що позбавлене здо¬ 
рового глузду. • дурнйця, маячнй, 
нісенітниця, бридня. 
ЄРИ, невідм. Назва літери ЬІ 

в старих тестах. 
ЄРИК, а, ч. Невелика протока, що 

з’єднує два озера або річку з озе¬ 
ром, лиман з лиманом,плавнями. 
ЄРИХОНСЬКИЙ, а, е. Про дуже 

гучний голос. Д Єрихонська сурма, 
перен. / ірон. Про людину з таким 
голосом (від назви м. Єрихон, стіни 
якого, за Біблією, зруйнувалися від 
суремних звуків). 
ЄРУСАЛИМ, у, ч. 1. Назва міста 

у Давній Юдеї і сучасному Ізраїлі. 
2. церк., розм. Дарохоронильниця 
в олтарі на престолі в церкві. 
ЄРЧИК, а, рідшеЄРЬ, я, у., лінгв. 

Назва літери Ь у старих текстах. 
єсй , заст., поет. Ф орма 2 ос. одн. 

дієслова б^ти (суч. є). 
ЄСМО, заст. Форма 1 ос. мн. 

дієслова б^ти (суч. є, рідше непра¬ 
вильне суть). 
ЄСМЬ, заст. Форма 1 ос. одн. 

дієслова б^ти (суч. є). 
ЄСТЕ, заст. Форма 2 ос. мн. 

дієслова б^ти (суч. є, рідше непра¬ 
вильне суть). 
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ЄСТВО, а, с. І. Сукупність усіх 
фізичних і душевних сил та власти¬ 
востей людини. ДУсім єствбм — 
цілком, повністю. • прирбда, на¬ 
тура, душа. 2. книжн. Живий 
організм. • істота, творіння. 3. 
книжн. Суть чогось; найголовніше, 
найістотніше в чомусь. • суть, 
сутність, зміст. 
ЄСТЬ, книжн., поет. 1. Форма теп. 

ч. всіх осіб одн. і ми. дієслова бути 
(суч. є). 2. заст. Форма 3 ос. одн. 
дієслова бути. 
ЄФРЄИТОР, а, ч.\ у зверт. 

єфрейторе. 1. Перше військове зван¬ 
ня, присвоюване (рядовому) солда¬ 
ту. 2. Особа, що має це звання. 
/ перен., зневажл. Евфемістичне на- 
звання головного фашиста Третьо¬ 
го Райху А. Гітлера, який, будучи 
в армії, зміг дослужитися лише до 

цього звання. □ єфрейторство, 
єфрейторський. 
ЄХЙДА, и, Ж., Ч., розм., ИЄСХВ.\ 

у зверт. ехйдо. Лиха, хитра, зла, лу¬ 
кава, в’їдлива людина. □ єхйду- 
вати. 
ЄХЙДНА, и, ж. І. Однопрохідний 

яйцекладний ссавець, верхня части¬ 
на тіла якого вкрита голками. 2. 
Отруйна австралійська змія. 3. пе¬ 
рен., розм. Те саме, що єхйда. 
ЄХЙДНИЙ, а, е. 1. Пройнятий 

злістю, хитрістю, лукавством (про 
людину). • злий, хйтрий, лукавий, 
в’їдливий, недоброзйчливий, зло- 
вмйсний, злобний. 2. Який містить 
у собі таємний намір зачепити, об¬ 
разити. Єхидний погляд. • іроніч¬ 
ний, зловтішний, глузлйвий. 
□ присл. ехйдно, єхйдність, єхйд- 
ство. 

ж 
ЖАБА', и, ж:, у зверт. жабо. 1. 

Невелика безхвоста земноводна тва¬ 
рина, здатна добре стрибати і пла¬ 
вати; при розмноженні проходить 
стадію пуголовка. 2. перен., лайл. 
Про злу, некрасиву жінку. -Ф- Ж&ба 
(пить, цйці) цйцьки дасть — хтось 
утопне, загине, вмре; Ж&бі (го- 
робцю) ПО КОЛІНО — неглйбоко. 
□ жабка, жабеня, жабоїд, жаб’я¬ 
чий, жабник ірон. 
ЖАБА2, и, ж., мед., заст. Ангіна. 

Д Грудні ж&ба — серцева хворо¬ 
ба, що супроводжується сильним 
болем у лівій грудині й задишкою. 
• стенокардія. 
ЖАБКА, и, ж. 1. Зменш, до ж&ба1. 

2. вет. Розростання кісток у сугло¬ 
бах кінцівок коней через запален¬ 
ня, травми, що призводить до куль- 
гання. 3. Пристосування для 
затискання або регуляції підйому 
й спускання у різних приладах 

(плузі, гончарному крузі, електро¬ 
приладах та ін.). 4. заст., розм. Феєр¬ 
веркова ракета. 
ЖАБНЙК, а, бот. Багаторічна 

трав’яниста рослина родини жовтце¬ 
вих, що росте на берегах річок, лу¬ 
ках; використовується у медицині. 
• жовтець-пшінка, чистець лісовйй. 
ЖАБО, нев/дм., с. Оздоблення 

з мережив або легкої тканини біля 
горловини на жіночій блузці чи 
сукні, а також на чоловічій сорочці. 
• нашйвкр. 
ЖАБОЇД, а, ч., розм:, у зверт. 

жабоїде. І. Чорногуз, бусел, бузько, 
лелека, гайстер. 2. лайл. Уживаєть¬ 
ся як форма виявлення зневаги до 
людини. / заст., ірон. Неофіційна 
жартівлива, іронічна назва фран¬ 
цузів. 
ЖАБРГЙ, ію, ч. Однорічна 

трав’яниста рослина — бур’ян з 
чотиригранним стеблом. Д Жабрій 
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ладанний. 2. Осот. 3. діал. Жадню¬ 
га, ненажера. 
ЖАБУ РЙ Н НЯ, я, с. 1. Во¬ 

дорості, що ростуть у стоячих во¬ 
дах і мають вигляд зелених ниток. 
• жабур, вбдорості, твань. 2. Слизь¬ 
ка зелена маса на поверхні стоя¬ 
чої води; жаб’яча ікра. 3. перен., 
діал. Нутрощі (з кісточками) дині, 
гарбуза. 
ЖАВЕЛЬ, ю, ч. Хлорний розчин 

зеленаво-жовтого кольору, викори¬ 
стовуваний для прання й відбілю¬ 
вання тканин, паперу та ін. (від 
назви передмістя Парижа — 
Жавель, де вперше почали його 
використовувати). □ жавелевий. 
Д Жавелева вода. 
ЖАГА, й, ж. 1. Велике бажання 

пити. • спрага, згага. 2. перен. Ве¬ 
лике, нестримне бажання чого-не¬ 
будь. • жада. 3. перен. Нестрим¬ 
не почуття любові. • прйстрасть, 
жагучість, хіть. □ жаглйвий, жагу¬ 
чий, жагучість, присл. жагуче. 
ЖАГУЧИЙ, а, е. І. Який дуже 

хоче пити. • спраглий. 2. Який має 
високу температуру, сильно на¬ 
грітий. • спекбтний, гарячий. Жа¬ 
гуче літо. 3. Який виражає велике 
почуття. Жагуча любов. • прй- 
страсний, палкйй. 4. Який важко 
витримати. Жагучий біль. • не¬ 
стерпний. 
ЖАДАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Відчувати велику потребу в чомусь, 
прагнути здійснення чогось. • ба¬ 
жати, хотіти, прагнути. 2. Виража¬ 
ти побажання, зичити комусь що- 
псбудь. Добра йому жадаю. 3. 
Домагатися, сильно просити в ко¬ 
гось чого-небудь. Жадати пояснень. 
• вимагати, домагатися. 4. Відчу¬ 
вати сильне нестримне почуття лю- 
б°ві, бажання сексуальних сто¬ 
сунків. • хотіти, прагнути, згорйти. 
^^адвння, жаданий. 
ЖАДІБНИЙ, а, е. 1. Який дуже 
ажає чогось; охочий до чогось. 

Жадібний до музики. 2. Який ви¬ 
ражає такі бажання. Жадібний по¬ 
гляд. 3. Який не наїдається. • не- 
насйтний. 4. Корисливий, такий, 
що прагне наживи. Жадібний до 
грошей. □ жадібність, присл. жа¬ 
дібно; жадбба, жаднюга, жадний, 
жадлйвий, присл. жадно, жадлйво; 
жадувати. 
ЖАЙВОРОНОК, а, ч. 1. По¬ 

льова чи степова співуча пташка. 
• жайвір, жайворон. □ жайвороня, 
жайворонячий. 2. Обрядовий ви¬ 
ріб з тіста у вигляді жайворонка — 
провісника весни. • булочка. 3. пе¬ 
рен'., розм. Про людину, період 
творчої активної діяльності в якої 
припадає на першу половину дня; 
протилежне — сові. 
ЖАК, а, ч. І. Рибальська снасть 

у вигляді натягнутої на декілька 
обручів сітки. • ятір, кобилка. 2. іст. 
У середньовічній Франції — назва 
простолюду і студентів, бурса¬ 
ків. Д Бйтий жак — про бувалу, 
досвідчену, терту життям людину. 
□ Жакерія (іст. назва повстання 
простолюду у Франції XIV ст.), 
жакївка (іст. — приміщення для 
церковних молодих півчих). 3. ент. 
Велика двокрила муха, комаха, 
самка якої живиться соком рослин 
і кров’ю. • бомбк діал., бвід, ґедзь, 
сліпак діал. 4. заст. Грабуван¬ 
ня, хапання, розбій. 4- На жак 
кид&ти — грабувати. □ заст. жаку- 
вання. 
ЖАКАРД, у, V., текст. 1 Пр и ст¬ 

рій до ткацького верстата, який 
дає можливість створювати ткани¬ 
ну візерунчастого малюнка (від 
прізвища французького винахід¬ 
ника Ж. Жаккар(д)а, XVIII ст.). 
2. розм. Тканина з таким складним 
візерунком; орнаментована тканина. 
□ жакардовий. 
ЖАКЕТ, а, V., рідше, зах. ЖАКЕ¬ 

ТА. І. Коротка жіноча одежа, яку 
носять поверх блузки або плаття. 
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□ жакетка розм., жакетик. 2. Те 
саме, що підж&к. 
ЖАКО, невідм., с. Птах з родини 

папуг; звідси часто йменування 
(кличка) окремих папуг. 
ЖАЛ ЙТИ, ЛіЬ, лиш, недок. 1. 

Викликати відчуття жару, сверб¬ 
лячки, колючи чимось отруйним, 
ядучим. Кропива (жалива) жалить. 
2. Колоти, ранити, впиваючись жа¬ 
лом. Оса жалить. 3. перен. Дошку¬ 
ляти, допікаючи комусь докорами, 
злими насмішками. Зле слово жа¬ 
лить. □ жалитися, жало, жаління, 
жалкий, жалючий. 
ЖАЛИТИСЯ , ліЬся, лйшся, не¬ 

док., розм. Скаржитися, нарікати на 
когось, що-небудь. Ніколи не жа¬ 
литься на долю. Д Жалься, 
Ббже! — те саме, що Змйлуйся, 
Боже! • жалітися. 
ЖАЛГБ, лббу, V., рідко, ЖАЛО- 

БА, и, ж. 1. Скорбота, сум, туга за 
померлим. 2. перен. Чорний одяг, 
пов’язка та ін. як знак скорботи за 
померлим. 3. рідко. Взагалі почут¬ 
тя суму, печалі. □ жалібник, 
жалібниця, жалібний, жалобний, 
присл. жалібно, жалібненько, 
жалббно. 
ЖАЛІБНИЙ, а, е. 1. Який вира¬ 

жає сум, тугу, печаль. • журлйвий, 
жалісливий, тужлйвий. 2. Те саме, 
що жалобний. • траурний (ра- 
дянізм). 3. муз. Сумний, мінорний. 
ЖАЛІБНЙЦЯ, і, ж. І. Та, що 

вболіває за інших, співчуває чужо¬ 
му лиху, горю; фольк. Постійний 
епітет до матері, сестри, взагалі 
співчутливої жінки, ірон. Лисиця- 
жалібниця. 2. Медсестра. Д Сестра- 
жалібнйця. 
ЖАЛГТИ, лію, лієш, недок. 1. 

Відчувати жалість, співчуття до 
когось. 2. розм. Нарікати на щось; 
уболівати за чимось. Жалію, що по¬ 
їхав звідси. • шкодувати, жалкува¬ 
ти. 3. Берегти, оберігати когось, що- 
небудь. Життя свого не жаліючи. 4. 

Неохоче щось витрачати, віддава¬ 
ти. Жаліти свої гроші. • шкодува¬ 
ти, жалкувати. 4* Не жаліти рук 
і ніг — робити щось з повною відда¬ 
чею; Ніг (своїсх) не жаліти — хо¬ 
дити, бігати, робити щось, не зва¬ 
жаючи на втому. □ жалітися, 
жалісний, присл. жалісно; жалість, 
жалісливий,жаління. 
ЖАЛКЙЙ, а, е. 1. Який жалить, 

завдає болю. • пекучий. 2. перен. 
Дошкульний. Жалкі докори. 3. Який 
виражає безпорадність, біль, 
слабкість, муку. • жалісний. □ при¬ 
суди. сл. жалко; жалкувати, жалю¬ 
гідний. 
ЖАЛКУВАТИ, кую, куєш, недок. 

1. Те саме, що жаліти у 2 знач. 2. 
Відчувати душевний біль, журити¬ 
ся за кимось, чим-небудь. За маті¬ 
р'ю жалкуєш} 3. Те саме, що жалі¬ 
ти у 1 знач. 4. Те саме, що жаліти 
у 3 знач. □ жалкуватися. 
ЖАЛО, а, с. 1. Орган захисту 

й нападу в комах (бджоли, оси, 
скорпіони та ін.), через який під час 
нападу виливається отруйна ріди¬ 
на. 2. Роздвоєний на кінчику язик 
змії. 3. Хоботок деяких кровососних 
комах. 4. перен. Про щось дошкуль¬ 
не, різке. Жало насмішки. 5. Го¬ 
стрий кінець ріжучого, колючого 
інструмента. Жало багнета. • лезо. 
□ жаліЬчий. 
ЖАЛОБА, заст. 1. Офіційна зая¬ 

ва, скарга на когось з приводу його 
незаконних дій. 2. розм. Висловлю¬ 
вання невдоволення з приводу ко¬ 
гось, чого-небудь. • скарга, на¬ 
рікання, ремство. 
ЖАЛУВАТИ , лую, луєш, недок, 

розм. 1. Виявляти прихильність, 
ласку, любов, увагу. Життя його не 
жалувало. 2. розм. Берегти, обері¬ 
гати, неохоче щось витрачати. 
Д Не жалуючи нічого. 3. Уболіва¬ 
ти за чимось. • жалкувати. 
/ Висловлювати комусь співчуття 
4. іст:, офіц. Дарувати, нагороджу- 
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вати. Жалую тобі землю навіки. 5. 
заст. Іти, заходити кудись гостиною. 
Жалуйте до нас. 
ЖАЛЬ1, ю, ч. 1. Важкий настрій, 

почуття суму, туги. Д На велйкий 
(превелйкий) жаль, вставн. сл. 2. 
Співчутливе ставлення до чийогось 
горя. • жалість, співчуття. Вислов¬ 
лювати жаль. 3. ми. Незадоволення 
з приводу чогось. Всі жалі мої ми¬ 
нули. □ жалість, жалощі. 
ЖАЛЬ2, присуди, сл. 1. Вислов¬ 

лення співчуття, жалю. Аж жаль на 
тебе дивитися. • жалко, шкода. 2. 
Про почуття смутку, журби. Жаль 
літ минулих. 3. Про небажання 
віддавати, витрачати щось. Жаль 
грошей. □ жальний, жально. 
ЖАЛЮГГДНИЙ, а, е. 1. Який 

викликає жаль. 2. Який має непри¬ 
вабливий, нужденний зовнішній 
вигляд. Жалюгідні лахи. 3. Гідний 
зневаги, ганьби. • нікчемний, 
мізерний, мерзенний. □ жалюгід¬ 
ність, присл. жалюгідно. 
ЖАЛЮЗГ, невідм., с. І. Віконні 

штори з вузьких пластинок на шну¬ 
рах, повертаючи які, можна регу¬ 
лювати світловий та повітряний 
потік 2. спец. Пристрій у вигляді 
вентиляційних ґраток для регулю¬ 
вання повітряного потоку. □ жалю¬ 
зійний. 
ЖАНДАРМЕРІЯ, ї, Ж. 1. Особ¬ 

ливі поліційні війська політичної 
охорони держави. • (радяиізм) 
НКВС, КДБ, Служба безпеки. 2. 
У Франції — назва звичайної 
поліції 3. Управління цивільними 
військами. 4. Приміщення для та¬ 
кої установи. □ жандарм, фр, ірои. 
жандарметка, жандармський, 
жандар діал., шандар. 
ЖАНДАРМСЬКИЙ, а, е. 1. Який 

стосується жандармерії, жан¬ 
дармів. 2 перен. Який характерний 
Для режимів тоталітарно-фашист¬ 
ського типу. Жандармська система 
Управління 

ЖАНР, у, ч. 1. Вид творів мис¬ 
тецтва, характерний певними сю¬ 
жетними і стилістичними ознаками. 
Жанр симфонії. 2. жарг:, живопис 
Живопис на побутові теми; карти¬ 
на побутового сюжету. □ жанрйст. 
3. перен. Спосіб що-небудь робити. 
Це не ваш жанр — ходити по забі¬ 
гайлівках. • стиль, манера. □ жан¬ 
ровий. 
ЖАР, у, ч. 1. Розжарене вугілля, 

що горить без полум’я. • одиничне. 
жарйна, жарйнка, жарок. -Ф- Чужй- 
ми рук&ми жар загрібати — не¬ 
порядно користуватися результата¬ 
ми чужої праці. □ жаровйй, жарбк, 
жарйна, жарйнка, жар-птйця. 2. 
Сильне тепло, що йде від чогось на¬ 
грітого, розжареного. Д Пашіти 
ж&ром, перен:. а) про високу темпе¬ 
ратуру хворої людини; б) виділяти 
тепло, бути дуже гарячим (про пред¬ 
мети). □ жарйстий. 3. Підвищена 
температура тіла хворої людини, тва¬ 
рини. Ф Обсипати ж&ром; Кйдати 
в жар — сильно хвилюватися че¬ 
рез щось. □ жарбк. 4. перен. Про 
запальність, пристрасність, жа¬ 
гучість. Жар любові. ^ Дати (зав¬ 
дати) ж&ру — добре когось про¬ 
вчити, насварити; Піддавати 
(підсипати) жйру — посилювати, 
активізувати дії; надихати, спону¬ 
кати до чогось. 
ЖАРҐОН, у, ч. 1. Соціальний діа¬ 

лект, що відрізняється від літера¬ 
турної мови специфічною лексикою, 
вимовою, браком власної фонетич¬ 
ної й граматичної систем. □ жарго¬ 
нізм, жаргонний. 2. перен., розм., 
несхв. Манірне штучне мовлення. 
Кидай свій дурний жарґон. 3. пе¬ 
рен. Те саме, що арго. 
ЖАРДИНЬЄРКА, и, ж. Підстав¬ 

ка або етажерка для кімнатних рос¬ 
лин, квітів. 
ЖАРИТИ, рю, риш, недок., розм. 

1. Готувати їжу з жиром на вогні. 
• смажити. 2. Сильно гріти, при- 
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пікати. Сонце жарило. □ жарбвня, 
жбрений, жареня. 3. перен., фам. 
Пристрасно, з азартом щось роби¬ 
ти. Жарив гопака. • садити, шпари¬ 
ти, різати. 
ЖАРГТИ, ію, ієш, недок. 1. Горі¬ 

ти без полум’я. • жевріти. 2. перен. 
Робитися червоним, розгаряченим 
від збудження, хвилювання. 3. пе¬ 
рен. Виділятися червоним кольором. 
Маки жаріють. 
ЖАРКЙЙ, а, е. 1. Який дає ба¬ 

гато тепла. Жарке сонце. • пеку¬ 
чий, гарячий. / Душний. Жаркі дні. 
2. Який добре зберігає тепло. Жар¬ 
ка ковдра. 3. Тропічний. Жаркі краї. 
4. перен. Жагучий, дуже сильний, 
пристрасний. Жаркі обійми. 5. пе¬ 
рен. Який має колір вогню. Жар¬ 
кий колір хустки. □ присл. жарко, 
жаростійкйй, розм. жарбта , жаро¬ 
тривкий, жарозахиснйй. 
ЖАРОВНЯ, і, ж., спец. 1. Мета¬ 

лева невелика посудина для розжа¬ 
реного вугілля, використовувана 
замість печі. На вулиці їсти готу¬ 
ють у жаровнях. • мангал. / Мета¬ 
лева посудина, в якій тушкують 
м’ясо, овочі. 2. Металевий лист 
з загнутими краями, на якому пе¬ 
чуть або підсушують що-небудь. 3. 
Металева лопатка із загнутими дво¬ 
ма краями, призначена для вигрі¬ 
бання жару. • совбк. 
ЖАРОЗАХИСНЙЙ, а, е. Який 

захищає від жару, спеки. 
ЖАРОСТІЙКИЙ , а, е, спец. 

Який витримує високу температуру. 
ЖАР-ПТИЦЯ, і, ж., фольк. Каз¬ 

ковий птах із сліпучим, золотавим, 
мов жар, пір’ям. 
ЖАРТ, у, ч. 1. Щось сказане чи 

зроблене не всерйоз, для розваги. 
• дбтеп, вйтівка. ^ Жарти жарта¬ 
ми, вставн. сл. — як не є; Не до 
ж&ртів — про скрутне становище; 
Не (на, в) жарт; без ж&ртів — 
серйозно. □ жартик, жартівлйвий, 
жартувати, жартівнйк. 2. літ. Не¬ 

величка комічна п’єса. • водевіль, 
м’юзикл, оперетка. 
ЖАРТІВЛЙВИЙ, а, е. 1. Схиль¬ 

ний до жартів. / Властивий жартів¬ 
никові, веселуну. Жартівливий по¬ 
гляд. 2. Який містить у собі жарт. 
Жартівливі слова. □ жартлйвий, 
жартівлйвість, присл. жартівлйво. 
ЖАРТУВАТИ, тую, туєш, недок. 

1. Говорити або робити щось весе¬ 
ло, дотепно. 2. Сипати жартами, 
приваблюючи до себе. Жартувати 
з дівчатами. / Залицятися, бавити¬ 
ся. 3. Говорити або робити щось 
несерйозно. Не жартуй — роби діло. 
4. Робити щось необдумано, необе¬ 
режно. З лихом жартувати. 5. 
Підсміювати когось, глузувати. 
Жартував над його видом. □ жар- 
туватися, жартівнйк, жартівнйця, 
жартом(а), жартування, жартун, 
жартунка, жартушки. 
ЖАСМЙН, у, ч. І. Чагарник із 

запашними білими квітками. 2. 
збірн. Квіти цієї рослини. □ жас- 
мйнний, жасмйновий. 
ЖАТИ', жну, жнеш, недок. 1. 

Зрізати під корінь стебла злаків 
(хлібні культури). 2. перен. Про на¬ 
слідки якоїсь діяльності. Насіяли 
лиха, а що будемо жати? -Ф- Жати 
на одйн сніп — жити у злагоді, по¬ 
любовно. □ жнець, жнйця, женчик, 
жатка. 
ЖАТИ2, жму, жмеш, недок. 1. Да¬ 

вити, стискати щось із силою. 2. 
перен. Пригноблювати когось; пе¬ 
реважати над кимось. Дужий без¬ 
силого давить і жме. 3. Робити щось 
з азартом, ентузіазмом; швидко 
бігти. Жміть щодуху. Д Жати 
(тйснути) на газ — збільшувати 
швидкість машини. • тйснути, да- 
вйти. □ жмакати, жмакй, жмені, 
жом. 
ЖАХ, у, ч. І. Почуття або стан 

великого переляку. Ф Наводити 
(нагн&ти) жаху — когось сильно 
злякати; залякувати. 2. Те, що вик- 
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ликає сильний страх. Жахи війни. 
3. у знач, присуди, сл. Про те, що 
викликає сильний страх. Так співа- 
ти — це жах!4. узнай, присл., розм. 
Надзвичайно, дуже. Жах, як спати 
хочеться. □ жахати, жахатися, 
присл. жахливо; жахнутися. 
ЖАХАТИСЯ , аюся, аєшся, недок. 

1. Відчувати сильний страх від чо¬ 
гось, когось. / Побоюватися, вболі¬ 
вати за когось. Жахаюсь за його 
долю. 2. Судомне здригання з пере¬ 
ляку. 
ЖАХЛЙВИЙ, а, е. 1. Який ви¬ 

кликає почуття жаху. • страхітли¬ 
вий. 2. Який усього боїться. • по¬ 
лохливий, боязкий. 3. перен. 
Незвичайний видом, розмірами. 
Жахлива температура. 4. перен. 
Дуже поганий. Жахливі результа¬ 
ти матчу. □ жахлйвість, присл. 
жахливо. 
ЖАХТГТИ, тить, недок. 1. Яск¬ 

раво, сильно горіти. • палати. 2. 
Виділяти велику кількість тепла. 
• пашіти. 3. Яскраво світитися. 
Жахтіли зорі. 
ЖБАН, а, ч., див. дзбан. 
ЖБУРЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

рідше ЖБУРИТИ, рю, риш, недок. 
1. З силою, рвучко щось, когось ки¬ 
дати. 2. Сильно гойдати, підкидати. 
Хвилі жбурляли човен, мов тріску. 
3. переи. Різко, з гнівом говорити, 
звертаючись з обуренням до когось. 
^ Жбурлйти слова. • шпурляти, 
шпурити. □ жбурлятися, жбур¬ 
нути. 
ЖВАВИЙ, а, е. 1. Рухливий, 

Діяльний, бадьорий; збуджений. 
Жваві очі. 2. Який виконується, 
Збувається енергійно, пришвид¬ 
шено, виявляється інтенсивно. Жва- 
вий темп. □ жвавість, присл. жваво, 
Жвавенько; жвавішати. 
ЖВАКАТИ , аю, аєш, недок., 

Р°зм. 1. З шумом пережовувати 
,ЖУ- • чвакати. 2. перен. Неви- 
Рззно, непереконливо говорити. 

Кажи ясно, не жвакай. □ жвакан¬ 
ня, жвакувати, жвака, жвакун, 
жвакуня. 
ЖДАНИКИ, ків, ми., рідше 
ЖДАНКЙ, ків, ми. 1. Те, чого че¬ 
кають, на що сподіваються, про що 
мріють. Ждати ждаників, тавт.: 
а) часто про щось бажане, але не¬ 
здійсненне; б) (у вагітних жінок) че¬ 
кати народження дитини. 2. Чекан¬ 
ня, очікування. Д Не до ждаників 
(жданків) — ніколи, непереливки. 

Годувати жданиками — обіця¬ 
ти комусь що-небудь, але не вико¬ 
нувати обіцянки; Жд&ники поїсти 
(розгубйти) — не дочекатися чо¬ 
гось жданого, обіцяного. 
ЖДАТИ, жду, ждеш, недок. 1. 

Перебувати десь для зустрічі з ки¬ 
мось. • чекати, очікувати. 2. Споді¬ 
ватися на повернення когось, чого- 
небудь. Ждати вояка з бою. Ждати 
не діждатися, тавт. — чекати з ве¬ 
ликим нетерпінням. 3. Взагалі спо¬ 
діватися на щось. Не жди добра. 
4- Ждати кбло мбря погоди — 
марно на щось сподіватися. 4. 
тільки 3 ос. Бути призначеним, не¬ 
минучим для когось. Нас ждуть 
випробування. 5. Гаяти час, зволі¬ 
кати з чимось, очікуючи здійснення 
чогось. Давно б зробили це, так він 
чогось жде. 6. Бути вагітною. Ждати 
дитйну. □ ждатися, жданий, 
ждання. 
ЖЕ, Ж1 (після голосних), част. 1. 

Уживається для підсилення, під¬ 
креслення значення слова, біля яко¬ 
го стоїть. 2. При займенниках і при¬ 
слівниках — для підкреслення 
подібності, постійності, незмінності 
чогось. Так же, як і він. 
ЖЕ, Ж2( після голосних), спол. 1. 

Уживається для з’єднання проти¬ 
ставних змістом речень. Тілом слаб¬ 
кий — духом же кріп кий. 2. Ужи¬ 
вається для приєднання речень, 
зміст яких пояснює, доповнює, роз¬ 
криває зміст першого речення. 
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ЖЕБОНГТИ, НЮ, НЙШ, НЄДОК., 

розм. 1. Говорити невиразно, неяс¬ 
но. • бубоніти, белькотати. 2. пе¬ 
ред. Створювати тихі одноманітні 
звуки. • шелестіти, дзюркотіти. 
□ жебоніння. 
ЖЕБРАТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Просити милостиню. • старцюва¬ 
ти. 2. перед. Дуже бідно жити. Не 
ждвемо, а жебраємо. 3. перед. На¬ 
докучливо щось у кого-небудь ви¬ 
прошувати. • розм. циганити. 
□ жебрак, жебрачка, жебрання, 
жебракувати, жебрацтво, жебра¬ 
цький, жебрйчити, жебри. 
ЖЕБРАЦТВО, а, с. 1. Збирання 

милостині. • старцювання, жббри. 
2. Збірд. до жебрак. 3. перед. 
Відсутність необхідних для існуван¬ 
ня засобів. • злиденність, уббгість. 
ЖЕВЖИК, а, V., розм/, у зверт. 

жевжику. 1. Легковажна людина, 
що любить похизуватися. • ферт, 
фертик, фат, вертихвіст, шелихвіст, 
вітрогбн, мартопляс. 2. заст. Горо¬ 
бець. □ жевжикуватий, жевжику- 
вати. 
ЖЕВРІТИ, ію, ієш, дедок. 1. До¬ 

горяти без полум’я. • тліти. / Сла¬ 
бо світитися. • червоніти, мріти. 2. 
перед., з протдлежддм здач. Дава¬ 
ти яскраве світло. Содце жевріло 
да безхмардому дебі. 3. перед. Яск¬ 
раво блищати, виражаючи пережи¬ 
вання, почуття (про очі). / 3 такої 
ж причини вкриватися рум’янцем 
(про лице). • червоніти. 4. перед. 
Існувати приховано, затаєно. 
Надія ще жевріла. • тліти, мріти. 
□ жеврітися, жевріння, жеврію¬ 
чий. 
ЖЕЗЛ, а, ч. і ЖЕЗЛО, а, с. 1. 

Особливої форми паличка — сим¬ 
вол влади, певного високого стано¬ 
вища. Маршальськая жезл. • скі¬ 
петр, булава. Нйче (як) від 
пбмаху чарівнбго жезла — рапто¬ 
во, несподівано, дуже швидко. 2. Ре¬ 
гулювальна паличка для коорди¬ 

нації вуличного руху. / Залізний 
стрижень, використовуваний для ре¬ 
гулювання руху поїздів. 
ЖЕЛАТИН, у, ч., ЖЕЛАТЙНА, 

и, ж., рідко. Суміш білкових речо¬ 
вин тваринного походження, засто¬ 
совувана в техніці, кулінарії та ін. 
□ желатиновий. 
ЖЕЛЕ, девідм., с., кул. 1. Солод¬ 

ка драглиста страва з соків овочів 
або фруктів, молока та ін., заправ¬ 
лених желатином. 2. Консерви, зва¬ 
рені з ягід, фруктів разом із цук¬ 
ром. 3. Холодець з риби або м’яса. 
• гел ь (парфумерія). 
ЖЕЛІПАТИ, аю, аєш, недок., 

розм. 1. Кричати, сваритися. 2. Го¬ 
лосно плакати, ревти. 3. заст. По¬ 
вільно їсти. / Взагалі повільно щось 
робити. □ желіпання, заст. желі- 
пало. 
ЖЕЛбНКА, и, ж., гір. 1. Прилад, 

яким викачують рідину, пісок, гря¬ 
зюку із свердловини при бурінні. 
□ желонник. 2. діал. Дятел. 
• жовна. 
ЖЕМЧУГ, у, рідко. 1. Дорогоцін¬ 

на перламутрова речовина різних 
кольорів, використовувана для виго¬ 
товлення прикрас. 2. Вироби, при¬ 
краси з цієї речовини. • перли. 
□ жемчужина, рідко, жемчужний. 
ЖЕНЙТИ, ню, ниш, недок. 1. 

З’єднувати шлюбом чоловіка й жін¬ 
ку. • одружувати, вінчати, окручу- 
вати фам. 2. Сприяти чийомусь од¬ 
руженню. • сватати,зводити розм. 
3. перед., ірод. Нав’язувати комусь 
когось, що-небудь без його згоди. 
Без мене мене женйли. □ женйти- 
ся, женйх, женишок ірод., же¬ 
ніння. 
ЖЕНИХАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок. 1. Залицятися; приваблюва¬ 
ти до себе дівчину. • парубкувати, 
фліртувати, увиватися розм. 2. розм. 
Свататися до дівчини; пропонува¬ 
ти одружитися. □ женихання, же- 
нищйна, жениханнячко поет. 
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ЖЕНЬШЕНЬ, я, ч. Багаторічна 
трав’яниста рослина з аралієвих, 
корінь якої використовують як ліку¬ 
вальний засіб. □ женьшеневий. 
ЖЕРДЕЛЯ, і, ж. 1. Вид абри¬ 

косів з дрібними плодами. 2. Плід 
цієї рослини. 
ЖЕРДЙНА, и, ж. 1. Довгий, тон¬ 

кий без гілок кусок дерева. • ключи¬ 
на. 2. Горизонтально підвішена пе¬ 
рекладина, на яку вішають одежу. 
• жердка. 3. перен., ірон. Про ви¬ 
соку худу людину. 4. заст. Частина 
ткацького верстака. • жердка. 
□ жердйнка, жердь, жердка, жер¬ 
дочка, жердяний. 
ЖЕРЕБ, а, ч. 1. Умовний знак 

(дрібний предмет, папірець та ін.), 
який тягнуть з метою встановлення 
певної черговості прав, обов’язків 
на щось. • жеребок. 2. перен. Жит¬ 
тєвий шлях людини з усіма приго¬ 
дами. • дбля, талан, щастя. ЖЄ- 
реб кйнуто — щось остаточно 
вирішено; Жереб вйпав — так су¬ 
дилося, призначено. □ жеребкуван¬ 
ня, жеребок. 
ЖЕРЕБЕЦЬ, бця, ч. 1. Самець 

кобили. 2. Молодий кінь. • лоша. 3. 
перен. Про чоловіка-женолюба. 
• бабій. 4. перен., ірон. Про фізич¬ 
но міцного, витривалого чоловіка. 
□ жереб’я, жереб’ятко, жеребцю- 
вати. 
ЖЕРЕБИТИСЯ, ребиться, недок. 

Народжувати лоша. □ жеребна (ко¬ 
била); жеребність. 
ЖЕРЛО, а, с. 1. Передній отвір 

У стволі артилерійської зброї. 
• Дуло. 2. Вхідний отвір печі. 3. 
вузький і глибокий отвір. Жерло 
вулкана 
ЖЕРСТЬ, і, ж. Тонкий листовий 

метал, укритий оловом. • бляха 
бляшанка. □ жерстяний, жерстя 
Ник, жерстянка 
ЖЕРТВА, и, ж.\ узверт. жертво 

• За обрядами деяких народів — 
пРедмет або жива істота, яку при¬ 

носять у дар богам, убиваючи при 
цьому живу істоту. 2. Добровільнй 
внесок у вигляді грошей або яки¬ 
хось предметів на користь когось, 
чогось. • пожертвування, пожертва, 
дар. 3. Той, хто загинув від нещас¬ 
ного випадку, від руки ворога, хво¬ 
роби та ін. Жертва епідемії. / Той, 
хто переживає, терпить невдачі, 
неприємності від когось, чого-не¬ 
будь. Жертва дитячих витівок. 
^ Понестй (велйкі) жертви — 
а) військ. втратити у бою велику 
кількість людей; б) зазнати матері¬ 
альних або духовних утрат; Потре¬ 
бувати (вимагати) жертв — необ¬ 
хідно перетерпіти труднощі, зазнати 
втрат. 4. Відмова від особистих 
прав, вигод та ін. • самопожертва. 

Принестй в жертву — пожерт¬ 
вувати кимось, чим-небудь; Ітй 
(пітй) на жертву — відмовляти¬ 
ся від особистих вигод задля ко¬ 
гось, чогось; Не спинйтися перед 
жертвами — бути здатним нести 
великі втрати задля досягнення 
чогось. □ жертбвний, жертбвник, 
жертвенний (радянізм), жертвува¬ 
ти, жертбвність; жрець, жриця 
обряд. 
жертвувати, вую, вуєш, не¬ 

док. 1. Приносити, виконувати об¬ 
рядову жертву у 1 знач. 2. Давати 
жбртву у 2 знач. Нічим не шкоду¬ 
вати, від усього відмовлятися задля 
когось, чого-небудь. Жертвувати 
собою — йти на самопожертву, на 
власну загибель заради когось, чого- 
небудь; Нічйм не жертвувати — 
нічого не втрачати. 
ЖЄРТИ, жеру, жереш, недок. 

І. вульг. їсти жадібно, багато. 2. 
З’їдаючи, нищити. Міль жере 
шерсть. 3. перен. Спалювати щось 
з великою швидкістю. Вогонь 
жере весь мотлох. 4. розм., перен. 
Витрачати чогось багато. Маши¬ 
на жере багато бензину. 5. перен. 
Охоплювати цілком, не давати 
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спокою (про почуття). Заздрість 
жере. □ жерун, присл. жерцем, 
жеретій, жбрех. 
ЖЕРТОВНИК, а, ч. 1. Спеціаль¬ 

не місце (стіл та ін.), де клали об¬ 
рядову жертву у 1 знач. 2. Стіл 
в олтарі православної церкви, на 
якому виконують різні обряди. 
ЖЕСТ, у, ч. 1. Рух тіла чи рук, 

що супроводжує мовлення або замі¬ 
нює його. / Взагалі рух руки або 
тіла. 2. перен. Вчинок чи взагалі 
поведінка людини, чимось зумов¬ 
лені. Театральний жест — 
нещирі дії, слова, розраховані на 
зовнішній ефект. □ жестикулюва¬ 
ти, жестикулювання, жестикуляцій¬ 
ний, жестикуляція. 
ЖЕТОН, а, ч. 1. Умовний значок 

(металевий, дерев’яний та ін.), який 
дає право на щось. Вхідний жетон. 
2. Значок, виданий за перемогу 
в спорті. 3. Значок — символ на¬ 
лежності до якого-небудь това¬ 
риства. □ жетонний, жетбнчик. 
ЖИВЕЦЬ, вця, ч. 1. Прилад 

у вигляді дрібної живої рибки, яку 
використовують, щоб ловити вели¬ 
ку хижу рибу. На живцй ловйти. 2. 
Корінці, пагони та ін., з яких виро¬ 
щують нові рослини. / Шматочок 
такого пагона для щеплення на де¬ 
реві. 3. заст. Джерело. 
живйй , а, е. 1. Який живе, на¬ 

ділений життям; протилежне — 
мбртвий. / Який властивий тому, хто 
живе. Живий голос (у знач. ім.). 2. 
Жвавий, діяльний, активний. Жи¬ 
вий інтерес. 3. Який існує; реаль¬ 
ний. Живі мови. Брати (взйти) 
за живб — сильно схвилювати; Ледь 
живйй — у надзвичайно важкому 
стані; На жив^ нйтку — наспіх, 
абияк; Ні живйй, ні мертвий — 
переляканий, вкрай схвильований, 
стурбований; По живйх слідах — 
одразу, не гаючись. □ живильний, 
живина, живити, живйтися, живй- 
ця, живісінький, жйвість, живіша¬ 

ти, жйвлення, живодер, животвбр- 
ний, живучий, живучість, живкйй. 
живйтися, влюся, вишся, не- 

док. 1. Забезпечувати свій організм 
поживними речовинами, •харчува¬ 
тися, їсти. 2. біол. Засвоювати не¬ 
обхідні організму поживні речови¬ 
ни. 3. Забезпечуватися необхідним 
для нормальних дій, функціону¬ 
вання, стану. Машина живиться 
бензином. 4. перен. Використову¬ 
вати щось як джерело розвитку, 
збагачення. Наука живиться іде¬ 
ями. 
ЖИВЙЦЯ, і, ж. 1. Густа прозо¬ 

ра рідина, яка виділяється зі ство¬ 
ла хвойного дерева. 2. розм., жарт. 
Горілка. 3. Каніфоль. □ живйчний. 
живГт, вота, ч. 1. Частина тіла 

людини і тварини, де містяться 
шлунок, кишечник, печінка; проти¬ 
лежне — спйна. / Великий живіт 
(про товстуна). • пузо, пузце, чере¬ 
во, бріЬхо. Аж за живіт береть¬ 
ся — сильно сміється, регочеться. 
2. заст. Життя. На живіт 
(гбрло) скарати — вбити, стра¬ 
тити; за животй — за життя. • жит¬ 
тя, буття. □ живбтик, животіння, 
животіти. 
ЖЙВНІСТЬ, ності, ж. 1. Харч, 

їжа; живі істоти, призначені для їжі. 
2. Свійські тварини, птиця. 
жйво, присл. 1. Виразно, яск¬ 

раво, чітко. 2. Енергійно, у пришвид¬ 
шеному темпі. Живо метнувся. 3. 
Посилено, з цікавістю. Живо ціка¬ 
витися. 4. За короткий проміжок 
часу; швидко. Живо упорався. 
ЖИВО... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення «живий», 
«енергійний», «дуже важливий»: 
живовйдячки, живодер, живопліт, 
живородний, животворний, живо¬ 
трепетний, животворйти та ін. 
ЖИВОДАЙНИЙ, а, е, поет. Який 

дає силу, енергію, необхідний для 
життя. • животвбрний, життєдай¬ 
ний. 



ЖЙЛА ЖИВОПИС_315 

ЖИВОПИС, у, ч. 1. Вид образо¬ 
творчого мистецтва, що зображує 
фарбами предмети і явища 
дійсності або фантазії. 2. збірн. 
Твори цього виду мистецтва. □ жи¬ 
вописати, живопйсець, живописний, 
живописність. 
ЖИВОПИСАТИ, пишу, пйшеш, 

недок. Дуже яскраво зображувати, 
розказувати, змальовувати. 
живописний , а, е. 1. Який 

стосується живопису. 2. Який має 
красивий вигляд. • мальовнйчий. 3. 
Який виразно щось зображує, зма¬ 
льовує. • виразний. 
живоплГт, плоту, ч. Ряд густо 

посаджених дерев, кущів, що утво¬ 
рюють живу огорожу. 
живосйлом, присл., розм. 

Всупереч чиємусь бажанню. • на- 
сйльно, сйлою. 
ЖИВОТГТИ, тію, тієш, недок. 1. 
Жити в тяжких умовах, зазнаючи 
нестачі в усьому. 2. Ледь існувати, 
без розвитку, в труднощах. Мис¬ 
тецтво животіє в тоталітарних краї¬ 
нах. 3. заст. Жити, існувати взагалі. 
ЖИВУЧИЙ, а, е. 1. Акт. 

діеприкм. теп. ч. до жйти у 1, 2 знач. 
Живучий і донині (рідко). 2. прикм. 
Здатний долати, зносити труднощі, 
виживати в тяжких умовах. • ви¬ 
тривалий. 3. прикм. Який довго 
існує, не зникає. Живучі забобони. 
• стійкйй. □ живучість. 
живцем, присл. І. У живому 

стані, живим. Живцем узйти — 
захопити в полон живим; Живцбм 
з їсти — не давати спокою постійни¬ 
ми доріканнями; допікати; мучити; 
Хоч живцем помирай — про дуже 
скрутне становище. 2. перен. 
Цілком, повністю, без жодних змін. 
Відобразити живцем. 
живчик, а, ч:, у зверт. живчи¬ 

ку. і - Жилоч ка на людському тілі, 
в якій відчувається пульсування 
крові. Живчик на скроні. 2. перен., 
1Рон. Про вертляву людину легко¬ 

важної вдачі. 3. біол. Чоловіча ста¬ 
тева клітина. • сперматозоїд. 
ЖИҐА, и, ж., див. джиг&. 

•ЖИГАТИ , аю, аєш, недок. 1. 
Обпікати (про дію вітру, морозу). 
2. Кусати жалом, хоботком; жа¬ 
лити. □ жйгалка, жйгало, жиго¬ 
нути. 
ЖЙГОЛО, невід м., ч., зневажл. 

1. Платний партнер для танців у ре¬ 
сторані. 2. Молодик, що заробляє 
собі гроші, надаючи інтимні статеві 
послуги жінкам-одиначкам похило¬ 
го віку. 
ЖИД, а, ч:, у зверт. жйде. 1. Те 

саме, що єврей. 2. (радянізм) Об¬ 
разлива назва євреїв. 3. перен. Про 
скупу людину. □ жидівка, жидів¬ 
ський, жидівство, жидбвин заст., 
жидок. 
жйжки, жок, ми. Задня сторо¬ 

на колін, підколінні сухожилки. 
Аж жйжки трусяться — а) про 

сильне бажання до чогось; б) про 
сильне почуття страху перед кимось, 
чимось. 
ЖЙКЛ ЕР, а, ч., техн. Деталь з от¬ 

вором точного розміру, а також сам 
отвір, призначений для пропускан¬ 
ня дозованої кількості рідкого па¬ 
лива або повітря. □ жйклерний. 
ЖЙЛА, и, ж. 1. Кровоносна су¬ 

дина. ^ Пбки кров (течб) в жй- 
лах — поки живий. 2. Міцна спо¬ 
лучна тканина, що прикріплює 
мускул до кісток. • сухожйлля. 

Вимбтувати жйли — виснажу¬ 
вати працею, непосильними докора¬ 
ми знесилювати когось; Останні 
жйли тягнути — забирати останні 
кошти. 3. гір. Тріщина земної кори, 
заповнена якоюсь гірською поро¬ 
дою, а також сама гірська порода 
в цій тріщині. Золота жила. 4. техн. 
Окремий провід кабеля. 5. перен., 
розм. Скупа, жадібна до грошей 
людина. □ жилавий, жйлавіти, 
жилка, жилкування, жилочка, 
жилуватий, жилястий. 
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ЖЙЛАВИЙ, а, е. 1. З випнутими 
жилами. Жилаві руки. 2. З великою 
кількістю сухожилок (про м’ясо). 
3. Міцний, мускулястий. • ДВОЖЙЛЬ- 

ний. 4. Цупкий з жилками (про лис¬ 
тя). • жилястий. Жйлавий по¬ 
неділок, розм. — перший день 
Великого посту, в який печуть і їдять 
прісні коржі — жйлйники. 
ЖИЛЕТ, а, V., ЖИЛЕТКА, и, ж., 

розм. І. Вид чоловічої одежі без 
коміра та рукавів, яку одягають під 
піджак. 2. Вид жіночої одежі цього 
ж типу, яку одягають на блузку або 
сукню. 
ЖЙЛ КА, и, ж. 1. Зменш, до жй- 

ла у 1—2 знач. Кожна жйлка 
дрижйть — про велике збудження, 
переживання. 2. Нитка, виготовле¬ 
на з сухожилля (зокрема, елемент 
рибальської снасті). 3. Ниткоподіб¬ 
не потовщення, що проходить через 
тканину листка дерева чи крила 
комахи. 4. Тонка смужка на чо- 
му-небудь, характерна своїм за¬ 
барвленням. • прожйлок. 5. спец. 
Провід телефонного кабеля. 6. пе¬ 
рен., розм. Природжений нахил до 
чого-небудь. Творча жилка. 
ЖИМ, у, ч.у спорт. Повільне 

підняття штанги над головою до 
повного випрямлення рук. 
ЖЙМОЛОСТЬ, і, ж. Чагарник 

з попарно розміщеними листками 
й запашними квітами. 
ЖИР1, у, ч. І. Масляниста, не¬ 

розчинна у воді речовина, що вхо¬ 
дить до складу організму люди¬ 
ни, тварини й рослини. • товщ, лій, 
сало, олія. Д Нагулювати жир — 
товстішати, гладшати; Рйб’ ячий 
жир, мед. — добутий з печінки риб 
жир, застосовуваний як ліки. 2. заст. 
Харч, їжа; здобич (у тварин). 

3 жйру — від пересичення; 
з розкошів; від бездіяльності. 
□ жйрний, жиріти, жирувати, жйр- 
ність, жировйй, жировйк, жирбк, 
жироїд. 

ЖИР2, у, у., картярське, розм. 
1. Назва мастей у картах: трефа. 
• хресть. 2. рідко. Назва карт-фігур 
у колоді (валет, дама, король, туз). 
□ жирбвий. 
ЖИРАНДОЛЬ, іу ж. 1. Великий 

фігурний свічник для кількох сві¬ 
чок. 2. Кількаструменевий фонтан. 
3. Жіноча прикраса з діамантів. 
ЖИРАФ, а, ч., ЖИРАФА, и, ж. 

1. Африканська плямиста жуйна 
тварина на високих і тонких ногах 
та з дуже довгою шиєю. 2. перен. 
Про дуже високу людину. Дохо¬ 
дить, як до жир&фа, розм. — про 
людину, яка довго не розуміє почу¬ 
того, сказаного. □ жираф’ячий. 
ЖЙРНИЙ , а, е. 1. Який містить 

у собі велику кількість жиру. 2. 
Замазаний, забруднений жиром. 
• маснйй. 3. Товстий, гладкий, 
годований, відгодований (про лю¬ 
дей і тварин). 4. перен. З великим 
вмістом якоїсь речовини. Жирний 
шрифт; жирна земля; жирна трава. 
□ жйрність, присл. жйрно; жирну¬ 
ватий, жирнющий. 
ЖИРО, невідм.у с., фін. 1. Вид 

безготівкових розрахунків. 2. Пере¬ 
давальний напис на звороті век¬ 
селів, чеків або інших кредитних 
паперів. □ жирант, жират, жиро¬ 
банк, жиросистема. 
ЖИРОВЙЙ, а, е. 1. Який сто¬ 

сується жиру. 2. Який займається 
переробкою жиру. Жирова промис¬ 
ловість. 3. перен.у заст. Позашлюб¬ 
ний (про дитину). Жирова дочка. 
ЖИРОВЙК, а, ч. Доброякісна 

пухлина, що розвивається з жиро¬ 
вої тканини. 
ЖИРОНДА, и, ж.у політ. 1. На¬ 

зва політичної партії часів Фран¬ 
цузької революції кінця XVIII ст. 
(від назви департаменту Жиронда), 
яка обстоювала контрреволюційні 
ідеї. 2. перен. Будь-яка партія ре¬ 
акційного спрямування. □ жирон- 
дйст, жирондйстський. 
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ЖИРУВАТИ, рую, руєш, НЄДОК., 

розм. 1. Добувати собі їжу (про 
птахів, тварин). Зайці жирують 
восени. 2. перен. Поводитися не¬ 
серйозно, пустувати; кокетувати, за¬ 
лицятися до когось. З дівчатами жи¬ 
рувати. 3. Дозволяти собі надмірне 
задоволення якихось потреб, ба¬ 
жань. Жирую на маминих харчах. 
• розкошувати. □ жирування, 
жирун, жируха. 
жйти, живу, живеш, недок. 1. 

Бути живим, існувати; протилеж¬ 
не— вмирати. 4- Наказати дбвго 
жйти — померти; Хай живб! — по¬ 
бажання успіху, згоди з кимось, 
чим-небудь. 2. Проживати в якомусь 
певному місці. 3. Проводити життя 
в якійсь спосіб. Живемо циганами. 
4. Мати щось за джерело існуван¬ 
ня. З копійки живу. ^ Жйти, мов 
у Бога за п&зухою — жити в дос¬ 
татках, безтурботно; Жйти як рйба 
з водою — жити дружньо, у злагоді; 
Жйти як сир у маслі — жити за¬ 
безпечено, в достатках. 5. перен. 
Бачити в чомусь найважливіше, 
смисл життя. Надією живемо. 6. 
перен. Перебувати з кимось у пев¬ 
них стосунках (зокрема сексуаль¬ 
них); вести спільне життя. Житиме¬ 
мо укупі. 7. перен. Бути, існувати 
(про неживе). Давні міфи ще жи¬ 
вуть. □ житися, житіє, житло, 
життя, фам. житуха, житейський, 
житець, жйтель, жителька. 
ЖИТІЄ, я, с. 1. Опис чийогось 

життя (найчастіше святого). Житій 
святйх. 2. ірон. Те саме, що жйття 
У 3 знач. □ житійний. 
ЖИТЛО, а, с. 1. Приміщення дл 

проживання людини. • дім, оселя 
взагалі місце для пробування 

проживання. Ітй на житло; шука 
*и житла. □ житловйй, житло 
будівнйк, житлоплоща, житлофбнл 
Житлобуд. 
ЖЙТНИЦЯ, і, ж., книжн. 1. При 

м,Щення, де зберігається зерне 

• амбар, зерносхбвище. 2. перен. 
Певна територія (країна, край, об¬ 
ласть та ін.), яка вирощує багато 
хліба, забезпечуючи ним інші тери¬ 
торії. 3. заст:, діад. Солома від жита. 
ЖЙТО, а, с. 1. Злакова рослина, 

із зерна якої виготовляють так зва¬ 
ний чорний хліб (житняк). 2. збірн. 
Зерно цієї рослини. 3. тільки ми. 
жита. Лани з посіяним на них жи¬ 
том (рідше — іншими хлібними 
культурами). □ жйтнище, жйтній, 
житняк, поет, жйтечко. 
ЖИТТЄ... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення «життя», 
напр.: життєдайний, життєлюб, жит¬ 
тєрозуміння та ін. 
ЖИТТЄВИЙ, ЖИТТЬОВИЙ, 

а, е. 1. Який має відношення до жит¬ 
тя. Життєвий досвід. 2. Характер¬ 
ний для щоденного буденного жит¬ 
тя. Життбвий рівень, книжн.у 
спец. — ступінь добробуту. • по¬ 
всякденний. 3. Дуже важливий 
у житті, для життя. Життєві цент¬ 
ри. • основнйй. □ життєвість, жит¬ 
тєво. 
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ, ності, ж. 

1. Сукупність життєвих функцій 
організму. Процеси життєдіяль¬ 
ності. 2. перен. Діяння, функціону¬ 
вання чого-небудь. Д Довестй свою 
життєдійльність — реально існува¬ 
ти, виразно це виявляючи для ото¬ 
чення. 
ЖИТТЄПИС, у, ч.у книжн. Опис 

чийогось життя. • біографія, житіб. 
ЖИТТЯ, я, с. 1. Існування всьо¬ 

го живого; протилежне — смерть. 
2. Певний стан живого організму 
в його розвитку. Подати ознаки 
життй. 3. Період існування кого- 
небудь; біографія. На все життй. 4. 
Спосіб існування когось. Богемне 
життя. 5. перен. Жива істота. Хоч 
мале, але теж життя. 6. перен. Про 
щось дороге, важливе, цінне. Музи¬ 
ка — моє життя. 7. Прояв фізичних 
і духовних сил істоти. Повний 
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енергії та життя. 8. Те, що реально 
існує в сукупності різних явищ; 
дійсність. Зв'язок науки з життям. 

Віддавати життй — жертвувати 
собою в ім’я чогось; Дарув&ти 
життй — а) залишити живим, по¬ 
милувати; б) не вбити, відпустити 
на волю (про тварин); в) поет. На¬ 
родити дитину; Життй немає — 
а) про великі клопоти, неприємності 
в когось; б) комусь без когось, чого- 
небудь неможливо жити; Ітй в ногу 
з життйм — не відставати від за¬ 
гального темпу життя; Не на життй, 
а на смерть — що-небудь має дуже 
рішучий, різкий характер; вибору 
нема; Прохбдити шкблу життй — 
набувати життєвого досвіду. 
□ житейський, ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ, 
розм. життя-буття. 
ЖГНКА, и, ж:, у зверт. жінко. 1. 

Особа жіночої статі, протилежне — 
чоловік. 2. Доросла, на відміну від 
маленької дівчинки. 3. Заміжня осо¬ 
ба стосовно свого чоловіка; взагалі 
заміжня особа жіночої статі. 
• жона. / Особа жіночої статі, що 
вже мала статеві стосунки, втрати¬ 
ла незайманість; протилежне — 
дівчина. □ жінбта, жінбцтво, жіноч¬ 
ка, жінбчий, жінбчний, жінчин. 
ЖІНОЧИЙ, а, е. 1. Який сто¬ 

сується жіночої статі. Жіночі кліти¬ 
ни. 2. Який стосується жінки, при¬ 
значений для неї. Жіноча фігура; 
жіночі прикраси. / Який складаєть¬ 
ся лише з жінок. Жіночий колектив. 
3. Властивий жінкам, характерний 
для них. Д Жінбча логіка, ірон. — 
про властиві жінкам судження, 
базовані не на логічних законах, 
а на почуттях, настроях; Жінбчий 
почерк — старанний, розбірливий 
почерк; Жінбчі хвороби — хворо¬ 
би, пов’язані з особливостями будо¬ 
ви жіночого організму. • гінеко¬ 
логічні хвороби; Не жінбче діло — 
справи, в які з певних причин жінки 
не повинні втручатися; Жінбчий 

рід — а) збірн., розм., ірон. Жі¬ 
ноцтво; б) лінгв. Лексико-грама¬ 
тичні особливості іменних частин 
мови, реалізовані у специфічних 
засобах словотвору і словозміни. 
□ жіночість, жінбчний, жіночність. 
ЖІНОЧІСТЬ, ЖІНОЧНІСТЬ, 

ості, ж. Сукупність рис, ознак, яко¬ 
стей, властивих, характерних для 
жінок на відміну від чоловіків. 
ЖЛУКТЙТИ, кчу, ктиш, недок 

вульг. Пожадливо й багато пити. 
□ жлуктій. 
ЖЛУКТО, а, с. Посудина, видов¬ 

бана із стовбура дерева, в якій зо¬ 
лять білизну, полотно. 
ЖМАКАТИ , аю, аєш, недок., 

розм. 1. Здавлюючи щось, м’яти, 
псувати його форму. • жужмити. 2. 
заст. Жувати. □ жмакання, жмака¬ 
тися, жмакй. 
ЖМЕНЯ, і, ж. 1. Напівзігнуті 

долоня й пальці руки, в яких мож¬ 
на тримати щось покладене, наси¬ 
пане. 2. Кількість чогось, що в цій 
ормі вміщено. Жменя насіння. 
Д Жменя прйдива, заст.— міра 

прядива. 3. Незначна кількість чо¬ 
гось, кого-небудь. Держй 
в обйдві жмені, ірон. — для ви¬ 
словлення небажання чогось кому- 
небудь дати. □ жменька. 
ЖМЙКРУТ, а, ч:, у зверт. жмй- 

круте. Жорстока і скупа людина; 
гнобитель, визискувач. • скнара, 
живоїд, кровопйвець, жйла. 
ЖМУРИ, ів, ми. Невеликі хвилі 

на поверхні води. Тільки жмури 
(жмурки) пішлй — хтось, щось 
потонув. □ жмурки. 
ЖМУРЙТИСЯ, рюся, ришся, 

недок. 1. Примружувати очі. 2. Гра¬ 
тися в жмурки, коли один учасник 
із зав’язаними очима ловить або 
відшукує інших.. 
ЖМУТ, а, ч. 1. Невелика в’язка 

чогось. • пучбк. 2. Щось зім’яте або 
скручене Жмут ганчір'я. 3. у знач, 
присл. жмутом, жмутами. Про стан, 
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коли щось однорідне зв’язане разом. 
)Кмутом висіти. □ жмутик, жмутбк. 
жмуття. 
ЖНИВА, жнив, ми. 1. Пора зби¬ 

рання хлібних рослин. 2. Процес 
збирання таких культур. 3. рідко. 
Те, що вродило; врожай. Збирай ба¬ 
гаті жнива. 4. перен. Про час на¬ 
пруженої роботи де-небудь. У сту¬ 
дентів жнива — сесія. □ жнивар, 
жнйвний, жниво, жнивувати, жнець, 
жнйця, жнив’йний. 
ЖОВКНУТИ, ну, неш, недок. 1. 

Ставати жовтим, набирати жовто¬ 
го забарвлення. 2. Ставати хвороб¬ 
ливо блідим з жовтуватим відтінком 
(про обличчя). • жовтіти, марніти, 
худнути. 
ЖОВНА, ЖОВНИ, рідко, вен, 

ми. 1. Затверділі хворобливі ґулі на 
тілі людини, тварин, на рослинах. 
2. М’язи на вилицях, які випирають 
при стисканні щелеп. 
ЖОВНА, и, ж., розм. 1. Дятел. 

2. діад. Іволга. 
ЖОВНГР, а, ч:, у зверт. жбвніре. 

1. іст. Солдат польської армії. 2. зах. 
Солдат. □ жовнірство, жовнірський. 
ЖОВТЕНЬ, тня, ч. 1. Назва де¬ 

сятого місяця календарного року. 
2. (радянізм) Назва жовтневого 
перевороту, вчиненого більшовика¬ 
ми в 1917 р. в Росії. □ жовтневий, 
(радянізм) жовтенй. 
ЖОВТЕЦЬ, тцю, ч. Трав’яниста 

рослина, що росте на вологих місцях, 
Цвіте жовтим цвітом. □ жовтець- 
мохун, жовтець-пшїнка. 
ЖОВТИЙ, а, е. 1. Який має за¬ 

барвлення одного з основних гаря¬ 
чих кольорів спектра — середи 
між оранжевим (жовтогарячи 
I зеленим; колір золота, яєчно 
жовтка, соняшникового суцвітт 
2. перен. Зблідлий, змарнілий, худг 
з жовтавим відтінком (про людин 
II вид), -ф» Жбвтий білет, заст. 
особливий документ (посвідчення) 
Для повій і злодіїв; Жбвтий дім — 

лікарня для божевільних; Жовта 
рбса — назва людей монголоїдної 
раси; Жовта прбса, жбвтий листбк — 
про періодичні видання, що від¬ 
значаються відвертим несмаком, 
низьким інтелектуальним рівнем. 
3. Уживається, як складова частина 
ботанічних назв, термінів: жбвта 
акація, жбвтий, буркун, жбвті гле¬ 
чики, жбвті зозульки та ін. □ жов- 
тйти, жовтіти, жовтенький, жовте¬ 
сенький, жовтісінький, жовтішати, 
жовтбк, жовтуватий, жовтяниця, 
присл. жбвто, жовтувато; жовтина, 
жбвтість. 
ЖОВТО... Перша частина склад¬ 

них слів на позначення наявності 
жовтого кольору у позначуваного 
об’єкта: жбвтозем, жовтббрюх, жбв- 
тобрюшка, жбвтолйстий, жбвтоцвіт, 
жбвтошкірий та ін. 
ЖОВТО-БЛАКЙТНИЙ, а, е. 1. 

Який поєднує в собі жовтий і бла¬ 
китний кольори — кольори держав¬ 
ного національного Прапора Украї¬ 
ни. 2. іст., радянізм, несхв. Який 
стосується представників визвольного 
руху в Україні 1917—1920 рр., сим¬ 
волом яких був жовто-блакитний пра¬ 
пор. □ (радянізм) жовтоблакитник. 
ЖОВТОДЗЬОБИЙ, а, е. 1. (птах) 

З жовтим дзьобом. / Про пташенят, 
у яких куточки дзьоба покриті жов¬ 
тою шкіркою. 2. перен., розм. Про 
молодих людей без достатнього жит¬ 
тєвого досвіду. • недосвідчений, 
жбвторбтий, салата (сленґ), жбвто- 
дзьбб, жбвтодзьббик, жбвторбтик. 
ЖОВТОК, ткй, у. Жовта речови¬ 

на, що міститься у середині яйця; 
протилежне — білбк. □ жовткбвий. 
ЖОВТЯНЙЦЯ, і, ж. Жовтіння 

шкіри внаслідок захворювання 
печінки. / Назва цього захворюван¬ 
ня печінки. • жовтуха, гепатит. 
□ жовтяничний. 
ЖОВЧ, і, ж. 1. Гірка жовто-зеле¬ 

на рідина, утворювана в печінці. 2. 
перен. Почуття ворожості, недобро- 
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зичливості. • злостйвість, досада. 
3. перен. Ядучість висловів на знак 
вияву недоброзичливості, негативіз¬ 
му. Жовч оцінок подій. • уїдливість, 
гіркбта, роздратування. □ жовчний, 
жбвчність, присл. жбвчно. Жбвчно- 
кам’янб хворбба 
ЖОДЕН, дна, дне, ЖОДНИЙ, 

а, е, діал. жАден, ЖАДНИЙ, 
а, е. 1. Вираження повного запере¬ 
чення; ні один; ніякий. Жодної ува¬ 
ги. Д Жбдною мГрою — ніяк. 2. 
Будь-який із подібних; який-небудь; 

•без жодних прикрас. 3. розм. Кож¬ 
ний, кожен; всякий. Жоден день 
зустрічаю його. □ жоднісінький. 
ЖОКЄЙ, я, ч:, узверт. жокею. 1. 

Професійний їздець на рисистих 
випробуваннях. 2. Фахівець з дог¬ 
ляду, тренування і випробування 
верхових (рисистих) коней. □ жо¬ 
кейський. 
ЖОЛОБ, а, ч. 1. Дерев’яний, ме¬ 

талевий та ін. пристрій для переси¬ 
пання, пересування, переливання, 
зливання чого-небудь. Д Водо- 
тГчний жолоб, спец. 2. Дерев’яна по¬ 
судина у вигляді довгастого чотири¬ 
кутника, призначена для годівлі та 
напування тварин. • корйто. 3. пе¬ 
рен. Западина, заглиблення, ущели¬ 
на між горами. 4. діал. Дерев’яний 
зруб колодязя. • цямрйння. □ жо¬ 
лобець, жолобйтися, жолобковий, 
жолобкуватий, жолоббк, жолоб¬ 
частий. 
ЖОЛУДЬ, я, ч. Плід дуба. □ жо¬ 

луддя, жолудевий. 
ЖОМ, у, ч. В ідходи (віджимки) 

цукрового виробництва, які е цін¬ 
ним кормом для худоби. □ жомо¬ 
вий. 
ЖОНГЛЕР, а, ч.\ узверт. жонгл¬ 

ере. 1. Артист цирку, що демонст¬ 
рує вміння підкидати й спритно 
ловити водночас кілька предметів. 
2. заст. У романських країнах часів 
середньовіччя — мандрівний актор 
і музикант. 3. перен, ірон. Майстер 

вправно, але безвідповідально ки¬ 
датися словами, думками, чим на¬ 
справді заплутувати ідею, ситуацію 
тощо. □ жонглерка, жонглерство, 
жонґлерський, жонглювання, 
жонглювати. 
ЖОР, у, ч.у спец. Активне клю¬ 

вання риби у певні періоди доби, 
пір року, за певної погоди. 
ЖОРЖЙНА, и, ж. 1. Трав’янис¬ 

та декоративна рослина з велики¬ 
ми багатопелюстковими різнобарв¬ 
ними квітками, яка розмножується 
вегетативно. 2. Квітка цієї росли¬ 
ни; узверт., поет, жоржйно. □ жор- 
жйновий. 
ЖОРНА, рен, мн. (рідко одн. 

жбрно, а, с.). 1. Плескуватий круг¬ 
лий камінь, призначений для лущен¬ 
ня і розмелення зерна. 2. Ручний 
млин. 3. перен. Про видиму форму 
місяця, сонця та ін. Викотилося 
жорно місяця. 
ЖОРСТВА, и, ж. Гравій. Доріж¬ 

ки жорствою висипано. 
ЖОРСТКЙЙ, а, е. 1. Який має 

тверду нерівну поверхню. / 3 твер¬ 
дою згрубілою шкірою. • шка- 
рубкйй. 2. Товстий, цупкий (про во¬ 
лосся, тканину). • грубий, цупкйй. 
3. спец. Який здатний чинити опір 
деформації. Жорстке перекриття. 4. 
перен. Суворий, різкий, немилосерд¬ 
ний; грубий, неприємний, різкий. 
Жорсткий пан 5. перен. Який не 
терпить відхилень, обмежений су¬ 
ворими рамками. Жорсткі умови 
□ жорсткість, присл. жбрстко, жор¬ 
сткуватий. 
ЖОРСТОКИЙ, а, е 1. Надзви 

чайно суворий, безжалісний, нещад¬ 
ний. Жорстока людина. 2. перен 
Страшний, жахливий, тяжкий. Жор¬ 
стокі картини бою. 3. перен. Який 
перевищує норму, звичайний сту¬ 
пінь чогось. Жорстокі часи. 4 пе¬ 
рен. Пройнятий великою напругою, 
завзятістю (про змагання). 5. Силь¬ 
ний, різкий, пекучий (вітер, мороз, 
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шторм). □ жорстбкість, присл. жор¬ 
стоко. 
ЖОСТІР, теру, ч. Невелике дере¬ 

во або кущ з жовтувато-зеленими 
квітами і чорними плодами. • кру- 
шйна. 
ЖРЕЦЬ, жерцй, ч.\ у зверт. 

жерче. 1. Особа, що здійснювала 
богослужіння, жертвоприношення 
в релігіях великої кількості давніх 
народів, країн (Єгипет, Давня Гре¬ 
ція, Іудея, Київська Русь та ін.). 
2. перен., іноді ірон. Той, хто при¬ 
свячує себе служінню чому-небудь, 
комусь. Жрець науки. □ жрйця, 
жрецький. 3. лише ми. жерці. 
Збірн. до жрець у 1 знач.; каста 
жерців. • рідко, жрецтво. 
ЖУВАТИ, жую, жуєш, недок. 1. 

Роздрібнювати, розтирати зубами 
та рухами язика їжу. 2. Стискати 
щось у зубах. Жувати цигарку. 3. 
розм., ірон. Те саме, що їсти. У хаті 
нічого жувати. Живемб — хліб 
жуємб — про нормальний, спокій¬ 
ний спосіб життя. 4. перен., розм. 
Довго, нудно домагатися чогось, 
розбирати щось, без потреби повто¬ 
рюючи одне і те саме. Скільки мож¬ 
на одне й те саме жувати?! Жувб- 
ти жуйку (жувйчку) — а) спец. 
повторно пережовувати їжу, що 
повертається з шлунка в ротову 
порожнину (про жуйних тварин); 
б) настирливо і нудно повторюва¬ 
ти одне й те саме; в) жувати спеці¬ 
ально виготовлену Гумову жуйку. 
О розм. жувачка, жуйка, жуйний, 
жування, жувальний. 
ЖУЖЕЛИЦЯ, і, ж. І. Залишки 

після згоряння твердого палива. 
ж^жель, жужіль. 2. Відходи при 

виплавлюванні металу. • шлак. З.діал. 
Нагар від свічки. 4. перен. Хижий жу¬ 
чок кольору жужелі, що живиться 
комахами, черв’яками, молюсками, 
Рослинами. • жужелка розм. 
ЖУЖМОМ, присл., розм. 1. 

У згорнутому, скрученому як-небудь 

вигляді. 2. Без усякої системи, ку¬ 
пою, одне на одному. 3. Усе разом, 
великою кількістю. Продав жуж¬ 
мом весь товар. □ жужмити, жуж¬ 
митись розм. 
ЖУЇР, а, ч:, у зверт. жуїре. Лю¬ 

дина, яка прагне в житті лише за¬ 
бав, чуттєвих насолод. • гульвіса. 
□ жуїрувати. 
ЖУЙКА, и, ж. 1. Процес повтор¬ 

ного пережовування жуйними 
тваринами їжі. 2. Сама їжа, яку 
повторно жують. 3. Спецільно ви¬ 
готовлена ароматизована Гума, при¬ 
значена для тривалого жування. 
Жувйти ж^йку (жувйчку) — 

див. жувйти. • розм. жувачка. 
□ жуйний. 
ЖУК, а, ч. І. Комаха ряду твер¬ 

докрилих. Жук-водолюб — 
жук, який має пристосовані до пла¬ 
вання ноги; Жук-гнойовйк — жук, 
що живе у гною і харчується кома¬ 
хами та їх личинками. • скарабей. 
Жук-рогйч, жук-блбнь — великий 
чорний (темно-брунатний) з рогами 
жук, що живе в листяних лісах; 
Колорадський жук — жук, що па¬ 
разитує на картоплі та інших пас¬ 
льонових рослинах та їх плодах. 
Жукй в голові — у когось не все 

гаразд з глуздом; дурень. • хрущ. 
2. перен., розм., несхв. Про проноз¬ 
ливу, шахраювату людину, -б- Бйтий 
жук — старий, досвідчений, тертий 
життям шахрай. 3. перен., розм. Про 
смагляву, з темною шкірою облич¬ 
чя людину. □ жукуватий, жучбк, 
жучйха, рідко фольк., жучйна. 
ЖУЛАН, а, ч. Невеликий співо¬ 

чий птах родини сорокопудів. 
ЖУЛЬЄН,у, ч., кул. 1. Овочевий 

суп. Суп-жульбн. 2. Взагалі блюдо 
з продуктів, нарізаних тонкими смуж- 
ками (на честь французького куха¬ 
ря Ж. Жульєна). 
ЖУПАН, а, ч. 1. іст. Старовин¬ 

ний верхній чоловічий одяг, оздоб¬ 
лений позументами та хутром — 
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показник належності до польської 
шляхти і заможного козацтва (жу- 
панних). • кунтуш. 2. заст. Теплий 
верхній чоловічий суконний одяг. 
• чемерка, чумарка. 3. заст. Верх¬ 
ній жіночий одяг, переважно з до¬ 
рогих тканин, добре оздоблений. 
• розм. каптан. □ жупанець, 
жупанина, жупанний, жупанок, 
жупанчик. 
ЖУПЕЛ, а, ч. 1. церк. Кипляча 

смола, яку за канонами християн¬ 
ства, підготовано для покарання 
грішників у пеклі. 2. перен. Те, що 
наводить страх. • опудало, стра- 
шйло. 
ЖУРАВЕЛЬ, вля, ч. 1. Великий 

перелітний довгоногий птах з дов¬ 
гим гострим дзьобом, який живе 
і живиться на болотах. Краще 
синйця в жм£ні, ніж журавель у не¬ 
бі — краще задовольнитися чимось 
конкретним, хоч і незначним, ніж 
безпідставно тішитися надією на 
щось краще. □ журавка, журав¬ 
леня, журавлик, журавлиний. 2. пе¬ 
рен. Довга жердина, приладнана 
біля колодязя, використовувана як 
підойма для витягання води. 3. пе¬ 
рен. Народний танець, в якому 
танцюристи зображують журавлів. 
ЖУРАВЛИК, а, ч. 1. Зменш. - 

пестл. до журавель у 1 знач. 2. пе¬ 
рен. Паперовий виріб, який нага¬ 
дує формою птаха — дитяча 
іграшка. Пускати (запускати) 
журйвликів — кидати цю іграшку 
вгору, щоби вона летіла, як птах. 
ЖУРАВЛЙНА, и, ж. 1. Вічнозе¬ 

лена кущова сланка рослина з тон¬ 
кими гілками і червоними ягодами. 
• клюква. 2. Плід (ягода) цієї рос¬ 
лини. □ журавлинний, журавлйн- 
ник. 
ЖУРБА, и, ж. 1. Невеселий 

настрій, важкі почуття, переживан¬ 
ня. • сум, смуток, печаль, скорбо¬ 
та, гризота. Журба взяла; журбй 
з'їла (зсушйла); у журбі. 2. Обста¬ 

вини, що викликають такий настрій, 
почуття, переживання. Кожна хата 
свою журбу має. 3. заст., обряд. 
Жалобна (чорне з білим)хустка, що 
її одягають на знак суму за помер¬ 
лим. □ жур, жура, журбота, 
журбонька фольк., журйтися, 
журіння, журлйвий, присл. жур- 
лйво. 
ЖУРЙТИ, журю, журиш, недок. 

1. Викликати занепокоєння. • хви¬ 
лювати. 2. Печалити, засмучувати. 
Лихо журить. 3. рідко., заст. Указу¬ 
вати комусь на його помилки, недо¬ 
ліки, недоробки, висловлювати не¬ 
вдоволення з цього приводу. Не жур 
мене, моя матінко\ 
ЖУРЙТИСЯ , рюся, ришся, не¬ 

док. 1. Засмучуватися, печалитися 
з якихось причин. 2. Сумувати, ту¬ 
жити за кимось, чим-небудь, за 
втратою. Журилися за померлим. 
3. Турбуватися, тривожитися про 
когось, що-небудь. Не журіться за 
мною — не пропаду. □ журіння, 
журний, присл. журно. 
ЖУРІ невідм., с. 1. Група екс¬ 

пертів, яка розв’язує питання про 
розподіл місць, вручення нагород на 
конкурсах, змаганнях, виставах 
тощо. 2. В Англії, Франції, США — 
склад присяжних засідателів 
у суді. 
ЖУРНАЛ, у, ч. 1. Періодичне 

друковане видання у вигляді неве¬ 
ликої книжки. Товстйй журнал — 
журнал великих форматів і обсягу. 
2. Книга чи зошит для систематич¬ 
них записів про що-небудь. Кора¬ 
бельний журнал. Л Шкільний 
(класний) журнал — книга обліку 
відвідування та успішності учнів. 
□ журналіст, журналістка, журна¬ 
лістика, журнальний, журнальчик. 
ЖУРНАЛІСТ, а, ч.\ узверт. жур¬ 

налісте. 1. Професійний літератур¬ 
ний працівник газет, журналів, ра¬ 
діо, телебачення та інших органів 
інформації (ЗМІ). • кореспондент, 
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репортер, газетяр, новинар, писака 
ірон. □ журналістка, тележур¬ 
наліст, радіожурналіст. 2. заст. 
Видавець, редактор журналу. 3. 
заст., офіційно-ділове. Чиновник, 
який вів журнали з діловими запи¬ 
сами в офіційних закладах (мініс¬ 
терство та ін.). 
ЖУРНАЛ ГСТИКА, и, ж. 1. збірн. 

Періодичні видання. 2. Літератур¬ 
но-публіцистична діяльність в жур¬ 
налах, газетах, на радіо, телеба¬ 
ченні. 3. Професія журналіста. 
Факультет журналістики. □ журна- 
лістйчний, телерадіожурналїстика. 
ЖУРФГКС, у, ч. Прийом гостей 

у спеціально встановлений день 

тижня. Журфікси для молоді. 
□ журфіксний. 
ЖУРЧАТИ, чу, чиш, недок., 

рідко. 1. Те саме, що дзюрчати, 
дзюркотати. 2. перем. Про тихі 
монотонні звуки людської мови. 
Бабина казка ледь-ледь журчала. 
□ журчання. 
ЖУЧОК, чка, ч. І. Зменш, до 

жук у 1 знач. 2. перен. Зневажл. до 
жук у 2 знач. 3. перен., розм. За¬ 
боронений замінник запобіжної 
електропробки на лічильнику, 
оскільки він спотворює правиль¬ 
ний облік використаної електро¬ 
енергії. 

ЗААДРЕСУВАТИ, ую, уєш, док. 
1. Написати адресу на поштовому 
відправленні, багажі і т. ін. 2. На¬ 
правити до когось у певній справі. 
ЗААКТУВАТИ, ую, уєш, док. 1. 

Унести, вписати в акт; скласти акт 
на що-небудь. 2. Здійснити щось, 
удіяти. 
ЗААНГАЖУВАТИ, ую, уєш, док. 

1. Запросити кого-небудь на роботу 
за договором на певний термін (зви¬ 
чайно до театру). 2. Запросити до 
танцю. 3. перен. Схилити до пев¬ 
них позицій. Заангажуватн полі¬ 
тично. 
ЗААРКАНЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ЗААРКАНИТИ, ню, ниш, 

док. Ловити арканом, накидати ар¬ 
кан на шию. 
ЗААТМОСФЕРНИЙ, а, е. Який 

знаходиться, виникає, відбувається 
за межами атмосфери. 
ЗАБАВА, и, ж. 1. Заняття з ме¬ 

тою розважитися, повеселитися. 
• розвага, гра, гульбини, (грища. 2. 
е» що дає розвагу, втіху. • іграш¬ 

ка, розвага, забавка, утіха, цяцька. 

3. Зібрання, на якому розважають¬ 
ся, веселяться. • бавлення. 
ЗАБАВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ЗАБАВИТИ, влю, виш, док. 1. Роз¬ 
важати, веселити кого-небудь роз¬ 
мовами, витівками, не давати суму¬ 
вати, нудьгувати. • потішати. 2. 
Заспокоювати, втихомирювати (ди¬ 
тину). • утішати. // □ забавляння, 
забавлятися, розм. забавник, забав¬ 
ниця. 
ЗАБАВНИЙ, а, е. Який дає роз¬ 

вагу, викликає веселість. • сміш- 
нйй. □ забавність, прнсл. забавно. 
ЗАБАГАНКА* и, ж. Примхливе 

бажання, невмотивована потреба. 
• капрйз, забаг заст. □ забагливий. 
ЗАБАГАТО, присл. Більше, ніж 

треба, можна. 
ЗАБАЛОТУВАТИ, ую, уєш, док. 

Не обрати на виборах; не прийняти 
голосуванням яке-небудь рішення 
або кандидатуру. 
ЗАБАРВЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ЗАБАРВИТИ , ВЛЮ, ВИШ, 

док. 1. Надавати чому-небудь пев¬ 
ної барви, кольору, відтінку кольо- 
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ру. • зафарбовувати, барвити. 2. 
перен. Надавати чому-небудь додат¬ 
кового змісту, тону, своєрідної риси. 
□ забарвлюватися, забарвлення 
(забарвлювання), забарвленість. 
ЗАБАРЮВАТИСЯ, ююся, юєш- 

ся, ЗАБАРЯТИСЯ , яюся, яешся, 
не док. ЗАБАРИТИСЯ , ар&ся, 
Яришся, док. Залишатися, бути де- 
небудь довше, ніж передбачалося, 
ніж потрібно, можна. / Надто дов¬ 
го робити щось, довго не приступа¬ 
ти до чого-небудь. • затрймувати- 
ся, запізнюватися, загаюватися. 
□ забарнйй (забарливий), забар¬ 
ність (забарливість), присл. за¬ 
барно. 
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ, ую, уеш, не- 

док., ЗАБЕЗПЕЧИТИ, чу, чиш, док. 
І. Постачаючи щось у достатній 
кількості, задовольняти кого-, що- 
небудь у якихось потребах ; нада¬ 
вати кому-небудь достатні ма¬ 
теріальні засоби до існування. 
• постачати. 2. Створювати надійні 
умови для здійснення чого-небудь; 
гарантувати щось. 3. Захищати, охо¬ 
роняти кого-, що-небудь від небез¬ 
пеки. □ забезпеченість, забезпечення 
(забезпечування), забезпечуваль¬ 
ний. Л Матеріальна забезпече¬ 
ність — достаток, добробут. Соці¬ 
альне забезпечення — система 
державних заходів, спрямованих на 
подання матеріальної допомоги гро¬ 
мадянам, що пішли на пенсію, за¬ 
хворіли, втратили працездатність 
і т. ін. 
ЗАБИВАТИ, і ю, аеш, не док., 

ЗАБЙТИ, б’ю, б’Єш, док. 1. що. За¬ 
ганяти ударом у що-небудь, вбива¬ 
ти; загвоздити. • заганяти, вганя¬ 
ти, розм. загорбджувати. 2. що. 
Наглухо закривати, загороджувати. 
Ф Забивати (забйти) в кайд&ни 
(колодкй і т. ін.) — накладати на 
кого-небудь кайдани, колодки, за¬ 
клепуючи їх. 3. що. Щільно запов¬ 
нювати чим-небудь; захаращувати. 

Ф Забивйти (забйти) гблову 
чим — обтяжувати, перевантажу¬ 
вати пам’ять чим-небудь непотріб¬ 
ним, зайвим. 4. кого. Позбавляти 
життя, убивати. • умертвляти. 

Забивйти (забйти) дух (дйхан- 
ня і т. ін.): а) позбавляти можли¬ 
вості вільно дихати; б) безос. — 
утруднюється, припиняється дихан¬ 
ня (від бігу, швидкої їзди, хвилю¬ 
вання і т. ін.). Хоч забйй — про 
неможливість що-небудь зробити, 
зрозуміти. 5. що. Пошкоджувати або 
завдавати болю ударом. 6. лише 
док. Почати бити. Забйти дже¬ 
релом — почати дуже активно, бур¬ 
хливо виявлятися. 7. кого, що. От¬ 
римувати перевагу над ким-, 
чим-небудь; перевершувати когось, 
щось; заглушувати. 8. Доводити до 
отупіння, позбавляти здатності чи¬ 
нити опір. • затуркувати. 
ЗАБИРАТИ, аю, аеш, недок., 

ЗАБРАТИ, беру, береш, док. 1. кого, 
що. Брати що-небудь собі, з собою 

Забирати поглядом — захопле¬ 
но, не відриваючись, дивитися; За¬ 
бирати (забрати) слбво — зголо¬ 
шуватися виступати з промовою. 2. 
що. Силою привласнювати щось. 3. 
що. Приймати звідки-небудь. 4. 
кого, що. Вести, везти кого-небудь 
із собою, до себе. Кат (чорт і т. ін.) 
[йогб (її і т. ін.)] забир&й (заберй) — 
сталі звороти, які виражають зне¬ 
важливе, байдуже ставлення до 
того, про кого або про що йдеться, 
обурення або захоплення. 5. що і без 
додатка, перен. (про почуття). Ово¬ 
лодівати, захоплювати. 6. що (про 
час, енергію) Віднімати, займати. 
□ забір, забірнйй. 
ЗАБИРАТИСЯ, аюся, аєшся, не¬ 

док. ЗАБРАТИСЯ, беруся, береш¬ 
ся, док. 1. Проникати куди-небудь, 
долаючи перешкоди, прикладаючи 
зусилля. 2. Проникати потаємно. 
• залазити, утелющитися, утеребй- 
тися кудись, у щось. 3. Проникати 
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дуже далеко; заходити. 4. до чого, 
розм. Починати щось, приступати 
до чого-небудь. Забирається на 
тепло (холод і т. ін.) — починає 
тепліти (холодніти і т. ін.). 
ЗАБІГАТИ, аю, аєш, недок, ЗА¬ 

БІГТИ, іжу, іжйш, док. 1. Біжучи, 
потрапляти куди-небудь (у якесь 
приміщення, на якесь місце і т. ін.). 
□ забіг, забіглий. 2. перев. із сло¬ 
вами «вперед», «наперед». Швид¬ 
ко заходити збоку, бігом випе¬ 
реджати кого-, що-небудь. Думкй 
забігають наперед — з’являються 
думки про майбутнє. 3. Віддаляти¬ 
ся, тікати. 
ЗАБІГАТИСЯ, аюся, аєшся, док. 

Стомитися, довго бігаючи. 
ЗАБГЙ, ббю, ч. 1. Забивання, 

умертвіння тварин з промисловою 
метою. Як на забій — дуже сит¬ 
но, щедро (годувати). 2. спец. Час¬ 
тина штольні в шахті, на руднику; 
місце розробки руди, вугілля і т. ін. 
ЗАБІЯКА, и, ж.;узверт. забіяко. 

1. Той (та), хто любить битися, за¬ 
водить, починає бійку. • шибеник, 
розбіяка, колбтник, задирака, задй- 
ра, заводіяка. 2. Убивця, розбійник. 
□ забіякуватий, забіякуватість, 
присл. забіякувато. 
ЗАБЛАГОВГСТИТИ, щу, стиш, 

док. Розвйдніти, світати, залеліти. 
ЗАБЛАГОСЛОВ ЙТИСЯ, безос. 

Розвиднітися. На світ заблагос- 
ловйлося — розвиднілося. 
ЗАБЛИЗЬКО, присл. Ближче, 

ніж звичайно; ближче, ніж треба 
або можна. 
ЗАБЛИСНУТИ, ну, неш, док. 1. 

Виділитися блиском, з’явитися. 
• заясніти, залисніти, замигтіти. 2. 
перен. Виділитися чим-небудь над¬ 
звичайним, видатним. 
ЗАБЛУДИТИ, уджу, удиш, док. 

Г Збитися з правильного напрям¬ 
ну. втратити просторову орієнтацію. 
2. Випадково зайти куди-небудь, 
приблукати. 

ЗАБОБОН, у, ч., частіше ми. 
ЗАБОБОНИ, ів. 1. Віра в існуван¬ 
ня надприродних сил; ворожіння, 
віщування і т. ін., пересуди. 2. По¬ 
гляди на що-небудь, які стали звич¬ 
ними в житті певних верств наро¬ 
ду. • пересуди. □ забоббнний, 
забобонність, забоббнник, присл. за- 
боббнно. 
ЗАБОГАРАДИТИ, джу, диш, 

док. Допомогти. 
ЗАБОЇНА, и, ж. І. спец. Заглиб¬ 

лення на поверхні чого-небудь від 
удару чимось твердим. 2. діал. Ви¬ 
боїна. 3. діал. Замет, кучугура 
снігу. 
ЗАБОЛОНЬ, і, ж. Шар дереви¬ 

ни, який міститься під корою. 
ЗАБОЛОЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док, ЗАБОЛОТЙТИ, очу, бтиш, док. 
1. Перетворювати в болото, заболот- 
нювати. □ заболоченість, заболб- 
чення, заболбчування. 2. Забрудню¬ 
вати, заляпувати що-небудь багном, 
болотом. 
ЗАБОРА, и, ж. Ряд, пасмо ка¬ 

менів, які перетинають річище по¬ 
перек течії. 
ЗАБОРГУВАТИ, ую, уєш, док. 

що. Набрати, взяти в борг, нароби¬ 
ти боргів; опинитися в боргу перед 
кимось. □ заборгбваність, заборгу¬ 
ватися. 
ЗА БОРОЛО, а, с., іст. 1. Рухома 

частина шолома, що опускається на 
обличчя для захисту від ударів. 
• забрало. 2. перев. ми. Щити з де¬ 
рева або каменю, встановлені на ту¬ 
рах фортеці для захисту її оборонців 
від ворога. 
ЗАБОРОНУВАТИ, ую, уєш 

і рідко ЗАБОРОН ЙТИ, оню, бниш, 
док. Розпушити грунт бороною. 
• заволочйти, ралити. 
ЗАБОРОНЯТИ, яю, яеш, недок., 

ЗАБОРОНЯТИ, ОНіб, бниш, док. 1. 
Не дозволяти, не веліти робити що- 
небудь. 2. Захищати. // □ заборб- 
на, заборбнний. 
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ЗАБРАКНУТИ, не, док., безос. 
Не вистачити, стати в недостатній 
кількості, мірі. 
ЗАБРАКОВУВАТИ, ую, уєш, 

не док., ЗАБРАКУВАТИ, ую, уєш, 
док. Визнавати незадовільним, не¬ 
придатним, невідповідним певним 
вимогам. • ґанджувати. 
ЗАБРІДАТИ, аю, аеш, і ЗА¬ 

БРОДИТИ, джу, диш, недок., ЗА¬ 
БРЕСТИ, еду, едеш, док. І. Бродя¬ 
чи або бредучи, заходити 
куди-небудь. Забрестй в голо¬ 
ву — з’явитися в думках. 2. Захо¬ 
дити, залізати у воду, іти вбрід. 
ЗАБРОДА, и, ч. і ж.; узверт. 33' 

брбдо. І. зневажл. Людина, що при¬ 
була звідки-небудь, не тутешня. 
• чужйнець; приблуда; зайда. 2. 
розм. Людина, що любить бродити, 
багато блукає. • бродяга, блудяга, 
галайда. 
ЗАБРУДНЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ЗАБРУДНИТИ, ню, нйш, 
док. 1. Робити кого-, що-небудь 
брудним. • заляпувати. 2. перен. 
Позбавляти моральної чистоти, 
ганьбити кого-, що-небудь. • спо¬ 
ганювати. // □ забруднення, за¬ 
бруднювання. 
ЗАБРЬОХА, и, ж.; розм.; у звер т. 

забрьбхо, дав. і місц. забрьбсі. Лю¬ 
дина, що забрьохалася, забрудни¬ 
лася. 
ЗАБРЬОХУВАТИСЯ, уюся, уєш- 

СЯ, недок., ЗАБРЬОХАТИСЯ , аюся, 
аєшся, док., розм. Ідучи, забризку¬ 
ватися водою, росою, забруднюва¬ 
тися болотом. 
ЗАБУВАТИ, аю, аеш, недок., 

ЗАБУТИ, уду, удеш, док. І. кого, 
що, про кого — про що. Перестава¬ 
ти пам’ятати; переставати думати, 
турбуватися про кого-, що-небудь. 

Забувати (забути) дорбгу 
(стбжку) куди — переставати 
відвідувати кого-, що-небудь; Забу¬ 
вати (забути) |сам6го] себ€ (про 
сббе, за сббе) — занедбувати себе, 

ставати байдужим до своїх інте¬ 
ресів; Забула смерть про кого-не- 
будь — хтось дуже довго живе; За¬ 
бути язикй в роті — мовчати, 
розгубившись; Не забути довіку (до 
могйли, до смбрті, повік) — пам’я¬ 
тати завжди, вічно. 2. що. Залишати 
через неуважність. Що ти (він, 
вонй тощо) заб^в (забула, забули) 
тут (там)? — про небажаність чиїх- 
небудь відвідин або про відсутність 
бажання чи потреби йти, їхати ку¬ 
дись. 3. що. Втрачати яке-небудь 
уміння, розучуватися робити щось. 
// □ дієприкм. забутий; забутість. 
ЗАБУДОВА, и, ж. Спорудження 

будівель на якій-небудь ділянці. 
ЗАБУДЬКО, а, ч., ж. і с., розм:, 

у зверг, забудьку. Людина, що лег¬ 
ко, швидко забуває; людина з пога¬ 
ною пам’яттю. 
ЗАБУР’ЯНЮВАТИСЯ, юється, 

недок., ЗАБУР’ЯНИТИСЯ, ИТЬСЯ, 

док. Заростати, покриватися, засмі¬ 
чуватися бур’яном. 
ЗАБУТТЯ, я, с. І. Утрата згадки 

про когось, щось. Відходити 
(відійтй) в забуттй; покриватися 
(покрйтися, крйтися) забуттйм — 
остаточно забуватися, не згадува¬ 
тися. • непам’ять. 2. Стан того, хто 
повністю виключився з реального 
життя, втратив ясність свідомості. 
Ф Виводити (вйвести ) із за¬ 
буттй — повертати до здатності 
сприймати навколишню дійсність. 
3. Стан глибокої задуми; стан дрімо¬ 
ти. Упадати (впасти ) в забут¬ 
тй — втрачати відчуття навколиш¬ 
ньої дійсності, засинаючи або 
непритомніючи. 4. Найвищий сту¬ 
пінь виявлення почуття, збудження, 
захоплення. До забуттй — із за¬ 
хопленням, напружуючи всі сили. 
ЗАБУЧАВІТИ, іє, док., розм. 

Утратити гнучкість, еластичність. 
• затвердіти, задубіти. 
ЗАВАДИТИ, ить, док. І. Завда¬ 

ти кому-небудь шкоди, зробити не- 
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приємність. 2. Зашкодити здоров’ю будь. 3. Заходити, приходити до 
(людей, тварин). Не зав&дить (не кого-небудь, ні на кого, ні на що не 
завадило б), безос., з інфін. — вар¬ 
то, не зайве, слід би. 
ЗАВАЖАТИ, аю, аєш, недок, 

ЗАВАДИТИ, джу, диш, док. Бути 
на перешкоді кому-, чому-небудь, 
ставати перешкодою в чому-небудь. 
• перешкоджати, шкбдити, переби¬ 
вати. 
ЗАВАЖКИЙ, а, е. Надмірно 

важкий. 
ЗАВАЖУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ЗАВАЖИТИ, жу, жиш, док. 1. 
Мати яку-небудь вагу; важити. 
Ф Не багато заважить: а) (що) не 
дуже обтяжить; б) (хто) не буде тя¬ 
гарем, не заважатиме. 2. перен. 
Мати значення. 3. перен. Зачепив¬ 
ши, піднімати. 
ЗАВАЛИСТИЙ, а,е, діад. Бага- 

тосніжний. 
ЗАВАЛЮВАТИ , юю, юеш, не¬ 

док., ЗАВАЛ ЙТИ, алю, а лиш, док. 
1. Кидаючи, засипати, покривати 
кого-, що-небудь чимось. • закида¬ 
ти, загортати, привалювати, пригор¬ 
тати, засипати, забивати (снігом 
шлях). 2. Накладати що-небудь 
у великій кількості, заповнювати 
якусь ділянку, територію, при¬ 
міщення і т. ін. • захаращувати, 
розм. загромаджувати. 3. Обвалю¬ 
ючи, руйнувати що-небудь. □ завал, 
завалення, завалювання, дієпрнкм. 
завалений. 4. перен., розм. Не справ¬ 
лятися з дорученням, роботою, став¬ 
лячись несерйозно до обов’язків; за¬ 
недбувати, псувати яку-небудь 
справу. 
ЗАВАЛЮВАТИСЯ , юється, не- 

Док, ЗАВАЛИТИСЯ, влиться, док. 
Падати, валитися, руйнуючись. 

^ Світ не завалиться — нічого не 
трапиться, не станеться. Хай (не¬ 
хай) завалиться хто, що — ужи¬ 
вається для висловлення негативно¬ 
го ставлення до кого-, чого-небудь. 
2. розм. Укладатися, лягати де-не- 

зважаючи. 
ЗАВАНТАЖУВАТИ, ую, уеш, 

недок., завантажити, жу, жиш, 
док. 1. Наповнювати що-небудь ван¬ 
тажем. 2. перен. Забезпечувати ро¬ 
ботою в належному обсязі. 
ЗАВАРЮВАТИ, юю, юеш, недок., 

ЗАВАРИТИ, арю, ариш, док. 1. 
Заливати що-небудь окропом для 
утворення настою. • запарювати; 
парити. 2. перен. Затівати що-не¬ 
будь ( звичайно неприємну, склад¬ 
ну, заплутану справу). 3. Лагодити 
щось металеве способом зварю¬ 
вання. 
ЗАВБАЧУВАТИ, ую, уеш і ЗАВ¬ 

БАЧАТИ, аю, беш, недок., ЗАВ¬ 
БАЧИТИ, чу, чиш, док. 1. Знати на¬ 
перед, на основі певних фактів 
робити передбачення, висновок 
щодо майбутнього. • віщувати, пе¬ 
редбачати, передвіщати. 2. Пра¬ 
вильно орієнтуватися в певних об¬ 
ставинах; здогадуватися наперед 
про щось. 
завбГльшки, прнсл. За розмі¬ 

ром, обсягом (про міру величини). 
ЗАВВИШКИ, прнсл. У висоту, 

знизу догори (про міру висоти). 
Ф На корч заввйшки — малий на 
зріст, ростом. 
ЗАВГЛИБШКИ, прнсл. У глиби¬ 

ну (про міру глибини). 
ЗАВГОДНО 1. прнсудк. сл., розм. 

Бажано, потрібно. 2. част. 
Уживається після питальних зай¬ 
менників і деяких прислівників, 
утворюючи з ними сталі словоспо¬ 
лучення у значенні означальних зай¬ 
менників і прислівників. Л Де 
завгбдно — будь-де, байдуже де, де- 
небудь; Когб завгбдно — будь-кого, 
кожного; Колй завгбдно — в будь- 
який час, будь-коли, завжди; Кудй 
завгбдно — будь-куди, в будь-яко¬ 
му напрямі, до будь-якого місця; 
Скільки завгбдно — в будь-якій 
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кількості, без обмеження, багато; 
Хто завгбдно — будь-хто, перший- 
ліпший, байдуже хто; Що завгбд¬ 
но — будь-що, усе без винятку; Як 
завгбдно — будь-як, як-небудь, як 
забажається; Якйй завгбдно — 
будь-який, байдуже який. 
ЗАВДАВАТИ, даю, дабш, недок., 

ЗАВДАТИ, дам, даси, док. 1. Ро¬ 
бити, чинити комусь щось неприєм¬ 
не. • спричиняти, заподіювати, 
-б- Завдавати (завдйти) бблю (му¬ 
ки) — викликати важкі переживан¬ 
ня, почуття. 2. що, розм. Піднімати, 
брати на плечі, спину. 3. Примусо¬ 
во віддавати, засилати куди-небудь. 
4. Додаючи якийсь продукт, готу¬ 
вати тісто. 
ЗАВДАННЯ, я, с. 1. Визначений, 

запланований для виконання обсяг 
роботи; доручена справа. • нарйд, 
загадування, розм. задача, доручен¬ 
ня. 2. Мета, замисел. 
ЗАВДАТОК, тку, ч. Наперед ви¬ 

дана частина тієї грошової суми, 
яка має бути виплачена. • завдача. 
ЗАВДОВЖКИ, присл. За дов¬ 

жиною, уздовж (про міру дов¬ 
жини). 
ЗАВДЯКЙ, прийм., з дав. Ужи¬ 

вається при вказівці на причину 
здійснення чого-небудь. Завдякй 
том^, що, спол. — уживається у зна¬ 
ченні: внаслідок того, що; через те, 
що; тому, що. 
ЗАВДЯЧУВАТИ, ую, уєш, недок. 

ЗАВДЯЧИТИ, чу, ЧИШ, ДОК. Бути 
вдячним, зобов’язаним. • дякувати, 
віддячувати. 
ЗАВЕЛ ЙКИЙ, а, е. Більший, ніж 

звичайно або потрібно; надто вели¬ 
кий. 
ЗАВЕРТАТИ, аю, аеш, недок, 

ЗАВЕРНУТИ, ерну, ернеш, док. 1. 
Змінювати напрямок руху. 2. кого, 
що. Повертати назад. 3. Заходити, 
заїжджати куди-небудь. 4. Утво¬ 
рювати згин, вигин, поворот. 5. Кру¬ 
то повертати назад (голову, руки). 

6. Спрямовувати розмову у певний 
бік, на певну тему. 
ЗАВЕРТЕНЬ, тня, у. Закрут, згин 

(дороги, річки і т. ін.). 
ЗАВЕРШУВАТИ, ую, уєш, недок, 

ЗАВЕРШИТИ, шу, шйш, док. І. 
Закінчувати, доводити до кінця 
якусь справу. • вершйти. 2. Роби¬ 
ти, викладати верх на чому-небудь. 
• довершувати, вивершувати. 3. 
перен. Бути в кінці чого-небудь. 
//□ завершеність, завершення, за¬ 
вершувач. 
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ , а, е. Який 

завершує, закінчує що-небудь. 
• заключний, підсумкбвий, фіналь¬ 
ний, останній, кінцевий, при¬ 
кінцевий. 
ЗАВЖДИ, присл. Увесь час чи 

протягом певного часового відрізка, 
постійно. • повсякчас, завсіди, 
розм. завше, довіку, повік, повїк- 
віків, споконвіку. 
ЗАВЗЯТИЙ, а, е. І. Який із 

захопленням, пристрастю 
віддається якій-небудь справі, на¬ 
полегливий у досягненні мети. 
• відчайдушний, беручкйй, розм. 
хвацький, прйстрасний. 2. Не¬ 
стримний, надзвичайно сильний 
у прояві. • запальнйй, палкйй, 
заядлий. // □ завзятець, зав¬ 
зятість, присл. завзято; завзяту¬ 
щий. 
ЗАВЗЯТТЯ , я, с. Запальна на¬ 

полегливість, енергійність, жадоба 
діяльності. • запйл. 
ЗАВИВАНЕЦЬ, нця, ч. І. Гаря¬ 

ча страва, приготовлена зі шмат¬ 
ка м’яса, згорнутого в трубку, куди 
кладуть начинку. 2. Пиріг, спе¬ 
чений із тіста, згорнутого в трубку 
кількома шарами, між якими 
міститься начинка. • струдель. 
ЗАВИВАТИ1, йю, аеш, недок. 1. 

Пронизливо, тужливо вити. • скйг- 
лити, квйлити. 2. перен. Утворюва¬ 
ти звуки, подібні до виття. 
// □ завивання. 
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ЗАВИВАТИ 2, аю, аеш, недок., 
ЗАВЙТИ, в’їо, в’ €иі, док. І. Ро¬ 
бити завитки, закрутки на чому- 
небудь. • закручувати, крутйти, 
підкручувати, кучерявити (утво¬ 
рюючи кучері). □ завивання, 
завивка (вид зачіски). 2. Упліта¬ 
ти, з’єднувати в одне ціле. 
ЗАВИВАТИ \ аю, йєш, недок., 

ЗАВЙНУТИ , йну, ЙНЄШ, ДОК. І 
рідко ЗАВ ЙТИ, в’ю, в’4ш, док. За¬ 
гортати в що-небудь, обмотувати 
чимось. • закутувати, замбтува- 
ти, обвивати, повивати, спови¬ 
вати. 
ЗАВИДКИ, ків, мн. Те саме, що 

заздрощі. • завидьки, завйсність, 
зависть, заздрість. Завидки 
беруть (взялй) кого— робиться 
заздро кому-небудь; На зйвидки 
кому— так (такий, така і т. ін.), 
що може хтось позаздрити. 
ЗАВЙДНА, присл. У час, коли 

надворі видно.* рідко за сбнця. 
ЗАВЙДНИЙ, а, е. Який викли¬ 

кає заздрість, вартий заздрості. 
□ завйдник, завйдниця, присл. за- 
вйдно. 
ЗАВИДНГТИ, Ге, док, ЗАВИД- 

НГТИСЯ, іється, док. Стати видним, 
показатися здалека. • забовваніти, 
замайоріти, замріти, замаячити. 
ЗАВИДЮЩИЙ, а, е. Дуже, хво¬ 

робливо заздрий. Очі завидющі 
У кого, чиї— уживається на озна¬ 
чення дуже заздрої людини. 
ЗАВИНЙТИ, ню, нйш, док. І. 

Бути винним у чому-небудь перед 
кимось, мати провину перед ким- 
небудь. • провинйтися. 2. Стати 
причиною чогось. 3. кому. Заборгу- 
вати, набрати в борг. 
зависати , аю, аеш, недок., 

ЗАВЙСНУТИ, ну, неш, док. 1. За¬ 
чепившись за що-небудь, тримаю¬ 
чись на чому-небудь, висіти. 2. Три- 
матися у повітрі, у просторі над 
землею. 3. Бути опущеним, схиля¬ 
вся. звисати. 

ЗАВИСОКИЙ, а, е. Вищий, ніж 
звичайно або потрібно; надто висо¬ 
кий. □ присл. завйсоко. 
ЗАВИТКА, и, ж. Частина внут¬ 

рішнього вуха. 
ЗАВИТОК, тка, ч. І. Завите, 

закручене пасмо волосся. • закру¬ 
ток. 2. Те, що має форму спіралі, 
утворює закручену лінію. • крутень, 
вйтень. 
ЗАВЙХРЕННЯ, я, с. І. Утворен¬ 

ня вихорів у рідині, газі, струмені 
води, повітря і т. ін., що швидко 
крутяться внаслідок руху якого-не- 
будь предмета. 2. Те, що характе¬ 
ризується відходом від чого-небудь 
звичайного, правильного. 
ЗАВЙХРЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

док., ЗАВИХОРИТИ, рю, риш, 
і ЗАВЙХРЙТИ, йхрю, йхрйш, док. 
Закручувати, здіймати що-небудь, 
утворюючи вихор, вихори. 
ЗАВЙЩУВАТИ, ую, уєш, недок, 

ЗАВЙЩИТИ, щу, щиш, док. Необ¬ 
грунтовано підвищувати що-небудь; 
протилежне — занйжувати. 
ЗАВІВАТИ, ае, недок, ЗАВГЯТИ, 

іє, док. 1. тільки недок. Злегка вія¬ 
ти. • повівати. 2. Задувати, прони¬ 
кати куди-небудь. 3. Віючи, нано¬ 
сити, насипати чого-небудь у щось, 
кудись (про вітер). 
ЗАВГДОМИЙ, а, е. Явний, непри¬ 

хований. 
ЗА ВІДОМО, присл. Наперед, 

заздалегідь, свідомо, знаючи напе¬ 
ред. 
ЗАВІДУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Керувати, управляти чим-небудь. 
порядкувати, орудувати, господа¬ 

рювати. □ завідування, завідувач, 
завідуючий. 
ЗАВІЗУВАТИ, ую, уєш, док. По¬ 

ставити візу на якому-небудь діло¬ 
вому папері. 
ЗАВГЙ, вбю, ч. І. Рвучкий, кру¬ 

говий рух вітру. 2. Замет, пагорб, 
утворений вітром. 3. перев. мн. За¬ 
вихрені вітром клуби, кільця, пас- 
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ма диму, пилу, куряви тощо. 4. Пас¬ 
мо закрученого волосся. • завитбк. 
ЗАВІРЮХА, и, ж. 1. Сильний 

вітер із снігом. • метелиця, хуртови¬ 
на, віхола, заметіль, завія, сніговій, 
буран, зав’їЬга, кура, пурга, хуга, 
діал. хвйжа, хвйща. 2. перен. Чва¬ 
ра, колотнеча, сварка. 
ЗАВІРЯТИ, яю, яєш, недок., ЗА¬ 

ВІРИТИ, рю, риш, док. 1. Юридич¬ 
но оформляти печаткою і підпису¬ 
вати документи, стверджуючи їх 
достовірність. • засвідчувати, по¬ 
свідчувати. 2. Запевняти, упевню¬ 
вати. 
ЗАВІСА', и, ж. Полотнище з тка¬ 

нини або іншого матеріалу для за¬ 
кривання, відгородження чого-не¬ 
будь. • запона, заслбна, запинало, 
пблог. Л Під завісу — під кінець, 
на закінчення чого-небудь. Під¬ 
німати (піднйти) завісу, (край за¬ 
віси) над чим — розкривати що- 
небудь приховуване, передбачати 
щось. 
ЗАВІСА2, и, ж. Пристосування 

у вигляді двох з’єднаних стрижнем 
металевих планок, прикріплених до 
дверей, кришки, вікна тощо, що до¬ 
зволяє їм відкриватися і закрива¬ 
тися. 
ЗАВІТ, у, ч., уроч. Заповіт, на¬ 

станова, порада, побажання, дані 
наступним поколінням або по¬ 
слідовникам. В іудейській і хрис¬ 
тиянській релігіях — своєрідна фор¬ 
ма взаємин між Богом і людьми, 
описана у Старому і Новому Заві¬ 
тах. • заповідь. Ламати заві¬ 
ти — не дотримуватися чого-не¬ 
будь. 
ЗАВІТАТИ, аю, аєш, док. Зайти, 

заїхати до кого-небудь, куди-небудь, 
відвідати когось. 
ЗАВІЯ, ї, ж. І. Сильний вітер із 

снігом. • хуга, завірюха. 2. Завих¬ 
рений вітром пил, сніг тощо. 
ЗАВМИРАТИ, аю, аєш, недок. 

ЗАВМЕРТИ, мру, мреш, док. 1 

Стати нерухомим, зберігаючи позу, 
положення і т. ін. у момент припи¬ 
нення руху. • застйгнути, закляк¬ 
нути, заціпеніти, закам’яніти. 2. 
Утратити на якийсь час здатність 
рухатися від сильного душевного по¬ 
трясіння. • замерти, обмерти, по¬ 
мертвіти, похолбнути, заніміти, за¬ 
дубіти, заціпеніти, остовпіти, 
задерев’яніти. Завмирати (зав¬ 
мерти) оЄрцем, душ^ю — хвилю¬ 
ватися від захоплення, переляку, 
тривоги. 3. Переставати діяти, ру¬ 
хатися; зупинятися (про машини, 
механізми). 4. перен. Припиняти, 
зупинятися (про хід, розвиток і т. ін. 
чого-небудь). 5. перен. Поступово за¬ 
тихати, замовкати (про звуки). 
// □ завмирання, дієпрнкм. за¬ 
вмерлий. 
ЗАВОД', у, ч. Промислове під¬ 

приємство з механічною обробкою 
сировини. □ заводоуправління, за¬ 
водський, заводчанин. 
ЗАВОД2, у, ч. Спеціалізоване 

сільськогосподарське підприємство, 
де розводять, розмножують породи¬ 
стих тварин, мальків риб, вирощу¬ 
ють певні сорти рослин та насіння. 
□ заводськйй. 
ЗАВОД3, у, ч. І. Пристрій, яким 

приводиться в дію механізм. 2. Гра¬ 
нична тривалість дії заведеного 
механізму. 3. Частина тиражу кни¬ 
ги, видрукувана з одного набору. 
ЗАВОД4 у, ч. І. Зразок, тип ви¬ 

робу. 2. Порода, сортність (тварин, 
рослин). 
ЗАВОДИТИ', джу, диш, недок., 

ЗАВЕСТИ, еду, едеш, док. І. Допо¬ 
магати чи примушувати когось вхо¬ 
дити куди-небудь, підходити до 
чогось. 2. Вести далеко чи у непра¬ 
вильному напрямку. Заводити 
(завестй) в блуд (на бездоріж¬ 
жя) — заплутувати, збивати з до¬ 
роги; Заводити (завестй) у без- 
вйхідь (безбдню, прірву) — при¬ 
зводити до великої скрути; Дбля 
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(вйпадок) завела (завів, заведб) 
кого і куди — хто-небудь випадко¬ 
во, через обставини опинився (опи¬ 
ниться) десь. 3. Будувати, відкри¬ 
вати, засновувати що-небудь. 4. 
Запроваджувати, робити звичайним 
чи обов’язковим. б.Починати, заті¬ 
вати що-небудь. Завбдити (за- 
вестй) своб (своєї) — починати раз 
у раз говорити про одне й те саме. 
6 Приводити в дію що-небудь (ме¬ 
ханізм, мотор тощо). 
ЗАВОДИТИ2, джу, диш, недок. 1. 

Видавати низькі протяжні звуки, 
кричати • вйти, завивати. 2. Голос¬ 
но плакати, приказуючи. • голосйти. 
ЗАВОДНЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 

док, ЗАВОДИ ЙТИ, ніо, нйш, док. 
Напускати воду, наповнювати щось 
водою. 
ЗАВОДЬ, і, ж. 1. Невелика тиха 

затока, частина річки (озера) коло 
берега з уповільненою течією; мілке 
місце озера, ставу. • затбн. 2. пе- 
рен. Спокійне, затишне місце чи 
середовище з відсталим і закосні- 
лим буттям. 
ЗАВОЗИТИ, ожу, бзиш, недок., 

ЗАВЕЗТИ, зу, зеш, док. 1. Везти, 
відвозити далеко чи не туди, куди 
потрібно. 2. Доставляти когось, 
Щось куди-небудь певним видом 
транспорту. 
ЗАВОЙОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАВОЮВАТИ, юю, юєш, док. 
Підкоряти, загарбувати щось 

(здебільшого за допомогою зброї) 
О завойбвний,завойовницький,за- 
войовництво, завойовник. 2 перен. 
Переборюючи труднощі, досягати 
чогось, здобувати щось. 3. перен. 
Проникати у щось, розвідувати, 
підкоряти щось невідоме, неосвоє- 
Не- □ завойбвування, завоювання. 
ЗАВОЛІКАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАВОЛОКТЙ і рідко ЗАВОЛІК- 
* И, очу, очеш, док. 1. Пересуваю¬ 
чись у просторі, закривати, затягу- 
Вати, оповивати що-небудь (про 

хмари, дим, туман і т. ін.). • заслб- 
нювати, застувати, застилати. 2. 
Затягати, притягати силою куди- 
небудь. 
ЗАВОЛОДІВАТИ, аю, аєш, не¬ 

док., ЗАВОЛОДГТИ, ію, ієш, док. 
1. Брати щось чи когось у своє роз¬ 
порядження, привласнювати. • за¬ 
хоплювати, присвоїти, забрати, за¬ 
йняти, захопйти, відібрати, відняти, 
розм. відхопйти. 2. перен. Опанову¬ 
вати, охоплювати кого-, що-небудь; 
підкоряти своєму впливові. 
ЗАВОЛОКА1, и, ж. Суцільна за¬ 

віса чогось легкого, що заволікає, 
огортає що-небудь. 
ЗАВОЛОКА2, и, ч. і ж., зневажл.; 

у зверт. заволоко. Зайда, заброда, 
приблуда, приплентач. 
ЗАВОЛОКА3, и, ж. Підшкірний 

розріз із закладеною в нього полот¬ 
няною тасьмою як засіб лікування. 
ЗАВОРОТ, у, ч. 1. Зміна напря¬ 

му руху; відхилення вбік під час 
руху. 2. Місце зміни напряму руху. 
• закруг, вйгин. Л Заворот кишбк, 
мед. — непрохідність кишечника, 
викликана перекрученням кишко¬ 
вих петель. 4- Заворот головй (у го¬ 
лові) — запаморочення. 
ЗАВОРУШЕННЯ, я, с., пере в. 

мн. Суспільне збудження, хвилю¬ 
вання, викликане масовим виявом 
незадоволення ким-, чим-небудь, 
протесту проти кого-, чого-небудь. 
• повстання, бунт, заколот, заст. 
колотнеча, заст. смута. 
ЗАВТОВШКИ, прнсл. У попереч¬ 

ному перерізі або за обхватом чи 
окружністю (про розмір чого-не¬ 
будь). 
ЗАВТРА, прнсл. 1. На другий 

день після сьогоднішнього. Не 
сьогбдні-з&втра; Не сьогбдні, так 
завтра; З&втра-післяз&втра; З&вт- 
ра-поз&втра — найближчим часом, 
швидко, невдовзі. 2. у знач, ім., 
невідм. Наступний, другий день 
(після сьогоднішнього); найближче 
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майбутнє. Л До завтра: а) до на¬ 
ступного, другого дня (після сьогод¬ 
нішнього); б) усталена форма про¬ 
щання. // □ завтрашній. 
ЗАВУАЛЬОВУВАТИ, бвую, 

бвуєш, недок., ЗАВУАЛЮВАТИ, 
юю, юеш, док. 1. Прикривати чимось 
напівпрозорим, легким (серпанком, 
димом, туманом і т. ін.). 2. перен. 
Навмисно робити що-небудь неяс¬ 
ним, невиразним, незрозумілим, 
приховуючи справжній зміст його. 
// □ діеприкм. завуальбваний, 
присл. завуальовано. 
ЗАВУЗЬКЙЙ, а, е. Вужчий, ніж 

звичайно або потрібно. 
ЗАВЧАСНИЙ, а, е. 1. Який на¬ 

стає, приходить, відбувається тощо 
раніше визначеного терміну. • пе¬ 
редчасний. 2. Зроблений раніше, 
попередньо, заздалегідь. □ присл. 
завчасно. 
ЗАВЧАТИ, аю, аєш і рідше 

Учувати, ую, уєш, недок. за- 
ВЧЙТИ, чу, чйш і рідше ЗАУЧИ¬ 
ТИ, учу, учиш, док. 1. тільки док. 
Старанно запам’ятовуючи, добре, 
міцно засвоювати. 2. Привчати себе 
до чого-небудь, виробляти певні на¬ 
вички. 
ЗАВШИРШКИ, присл. У шири¬ 

ну, впоперек (про розмір чого-не¬ 
будь). 
ЗАВ’ЯЗАТИ, йю, аєш, недок., 

ЗАВ’ЯЗНУТИ і ЗАВ’ЯЗТИ, ну, 
неш, док. 1. Застрявати в чому-не- 
будь липкому, грузькому, в якомусь 
вузькому місці. • загрузати, захря¬ 
сати. 2. перен. Баритися, затриму¬ 
ватися десь довго. 
ЗАВ’ЯЗКА, и, ж. Початок, осно¬ 

ва, вихідний пункт, момент чого-не¬ 
будь. 
ЗАВ’ЯЗКА, и, ж. Те, чим зав’язу¬ 

ють що-небудь. • мотузбк, стрічка, 
вірьбвка. Ф По с4му (самісіньку) 
зйвізку — дуже багато. 
ЗАВ’ЯЗУВАТИ, ую, уєш, недок, 

ЗАВ’ЯЗАТИ, в’яжу, в’яжеш, ДОК. 1. 

Закріплювати, з’єднуючи мотузкою, 
кінцями і т. ін., роблячи вузол, пет¬ 
лю, бант тощо. • зашморгувати, 
зв’язувати, розм. запетлювати. 
Ф Завізувати (зав’язати) вік 
(життй, світ) кому; чий, чиє. а) ро¬ 
бити кого-небудь нещасним, позбав¬ 
ляти радості; б) одружувати кого- 
небудь (перев. нещасливо); 
Зав’язати гблову: а) вийти заміж; 
б) заклопотатися чим-небудь; Зав’я¬ 
зати дорбгу кому — перешкодити 
рухові; Зав’язати кбсу (хистку)- 
а) одружитися, вийти заміж; б) взя¬ 
ти заміж; Котбві (кішці) хвостй 
зав’язати — вміти зробити будь-що, 
бути здібним до всього; Зав’язати 
бчі кому— позбавити можливості 
тверезо сприймати навколишнє; 
Завізувати (зав’язати) язйк 
(язикй, рот, рота) кому— приму¬ 
шувати кого-небудь мовчати, не 
давати можливості висловлювати¬ 
ся. □ зав’язка, зав’язування. 2. пе¬ 
рен. Починати якісь взаємні дії, роз¬ 
мови, приступати до чогось, давати 
виникнути чомусь. Зав'язувати сто¬ 
сунки. 3. Давати зародок, утворю¬ 
вати зав’язь (плоду, насіння). 
ЗАВ’ЯЗЬ, і, ж. 1. Нижня частина 

квітки, в якій після запилення утво¬ 
рюється плід; виникнення, утворен¬ 
ня плоду. Ітй (вхбдити ) у за¬ 
в’язь — зав’язувати плоди. 2. 
Маленькі недостиглі плоди.# зав’я¬ 
зок, в’язь, діал. зеленбчок, рідко 
сув’язь. 
ЗАГАДКА, и, ж. 1. Короткий але¬ 

горичний опис подій, предметів, 
явищ, які треба впізнати, відгада¬ 
ти. Різновиди: ребус, шарада, ло- 
гогрйф, головолбмка. 2. перен. 
Що-небудь у природі, житті та 
діяльності людей, що не розв’язане 
або повністю не розгадане, не до¬ 
сліджене. 
ЗАГАДКОВИЙ, а, е. Який потре¬ 

бує розгадки, дослідження; який, 
здається, не можна пояснити 
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таємнйчий, незрозумілий. □ за- 
гадкбвість, присл. загадково. 
ЗАГАДУВАТИ, ую, уеш, недок., 

загадати, аю, йєш, док. 1. Ста¬ 
вити питання, яке вимагає розв’я¬ 
зання, вирішення. 2. Намагатися 
знайти відповідь на що-небудь за 
якимись прикметами чи за допо¬ 
могою ворожіння. 3. Давати зав¬ 
дання, наказ, розпорядження, за¬ 
кликати до чогось, кудись. 4. 
Задумувати, планувати що-не¬ 
будь на майбутнє; передбачати. 
// □ загадування. 
ЗАГАЛ, у, ч. Широке коло людей; 

усі. • громадськість, громада. 
ЗАГАЛОМ, присл. У цілому, ра¬ 

зом, у всій сукупності; повністю. 
ЗАГАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який сто¬ 

сується, охоплює усіх; поширюєть¬ 
ся на всіх, усе. • громадський, по- 
голбвний, суцільний, тотальний, 
повселюдний, рідко огульний. 2. 
Призначений для спільного корис¬ 
тування. Загальний вагон. • спіль¬ 
ний. 3. У якому беруть участь усі 
присутні. 4. Який містить лише го¬ 
ловне, суттєве, без подробиць. 
А У загальних рйсах — у корот¬ 
кому викладі, без подробиць. • ос- 
новнйй. 5. Який не має спеціального 
призначення. Л Загальна освіта — 
освіта, що дає знання з багатьох 
Дисциплін без фахової підготовки. 
6. Позбавлений конкретності, схема¬ 
тичний. 
ЗАГАЛЬНИК, а, ч, перев. ми. 

Часто повторюваний, усім відомий 
вислів, банальна фраза. 
ЗАГАЛЬНО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
загальний. 
ЗАГАЛЬНОВІДОМИЙ, а, е 

Який усім відомий, визнаний і не 
вимагає ніяких пояснень. 
ЗАГАНЯТИ, яю, яєш і рідко 

ЗАГОНИТИ, ню, ниш, недок., 
^АГНАТИ, зажену, заженеш, док. 
і- При мушувати кого-, що-небудь 

увійти у щось. Заганйти (загна¬ 
ти) д^шу в п’йти — дуже лякати 
кого-небудь, викликати раптовий 
страх; Заганйти (загніти) на 
слизькі кого — створювати кому- 
небудь труднощі, ставити когось 
у скрутне становище; Заганйти 
(загніти) у могйлу (на той 
світ) — бути, ставати причиною 
чиєї-небудь передчасної смерті. 2. 
Гнати кудись далеко. 3. Виснажи¬ 
ти, замучити їздою (коней), гонит¬ 
вою (дичину). 4. Глибоко застром¬ 
лювати, вбивати із силою. 5. розм. 
Продати, збути що-небудь. 
ЗАГАР, у, ч. Золотисто-коричне¬ 

вий, темний колір, якого набуває 
шкіра людини під дією сонячного 
проміння. • засмага, засмаглість. 
ЗАГАРБУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ЗАГАРБАТИ, аю, аєш, док. На¬ 
сильно захоплювати що-небудь, 
привласнювати; грабувати. • заво¬ 
йовувати, захбплювати, підкоряти, 
окупбвувати. □ загарбування, за¬ 
гарбання, загарбник, загарбни¬ 
цький, загарбництво. 
ЗАГАРТОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАГАРТУВАТИ, ую, уєш, док. 
1. Надавати металевим виробам 
у процесі гартування більшої (ніж 
звичайно) твердості, міцності, пруж¬ 
ності. 2. Робити фізично або мораль¬ 
но стійким, міцним, витривалим. 
□ загартованість, загартовування, 
загартування. 
ЗАГАСАТИ, ає, недок, ЗАГАС¬ 

НУТИ, не, док. 1. Переставати горі¬ 
ти, світити, світитися. • гаснути, 
згасати, тухнути, потухати. 2. перен. 
Переставати існувати; слабшати, 
завмирати, втрачати сили, припи- 
нятися 
ЗАГВЙНЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАГВИНТЙТИ, нчу, нтйш, 
док. Закріплювати або доводити що- 
небудь до потрібного положення, 
обертаючи за гвинтовою нарізкою. 
• закручувати. □ загвйнчування. 
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ЗАГВІЗДОК, дка, ч. Стрижень, 
кілочок або цвях, який закладаєть¬ 
ся в отвір на кінці осі, болта для 
закріплення певних деталей. • за¬ 
колесник; заковйка. 
ЗАГИБАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАГЙНУТИ, ну, неш, док. І. Уми¬ 
рати, гинути, звичайно передчасно 
(у бою, від нещасного випадку 
і т. ін.). • згйнути, погйбнути, про¬ 
пасти, розм. угрббитися, полягтй. 
□ загйбель, дієприкм. загйблий. 2. 
Переставати існувати, зникати, про¬ 
падати, руйнуватися. • щезати, за- 
пропадати. 
ЗАГЙН1, у, у. Скривлення, відхи¬ 

лення, заворот. 
ЗАГЙН2, у, ч. 1. Кінець життя; 

загибель, смерть. До загйну: а) до 
кінця життя, до смерті; б) до краю. 
• гйбель, погйбель. 2. перен. Оста¬ 
точний розклад, відмирання, зни¬ 
щення чого-небудь. 
ЗАГИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАГНУТИ, ну, неш, док. 1. Згина¬ 
ючи, нахиляючи, заломлюючи щось, 
змінювати його форму або положен¬ 
ня. □ техн. загинальний. 2. Робити 
поворот, завертати вбік. 3. перен. 
Говорити з натяком, спрямовувати 
свою мову до певної теми, у певний 
бік. Ф Загинати (загнати) ціну 
(с^му) —дорого оцінювати що-не- 
будь. // □ загинання. 
ЗАГІН1, гбну, ч. 1. Смуга поля. 

• загінка. 2. Огороджене місце для 
худоби. • загорода. 4- Бути в за- 
гбні — не користуватися увагою. 
ЗАГІН2, гбну, ч. Група людей, 

організованих для виконання пев¬ 
них завдань. 
ЗАГІР’Я, я, с. Місцевість за го¬ 

рами. □ загірний. 
ЗАГЛАДЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док, ЗАГЛАДИТИ, джу, диш, док. 
1. Робити гладким, вирівнювати, 
розправляти щось. 2. перен. Пом’як¬ 
шувати враження від чогось. За¬ 
гладжувати (загладити) провйну 

(вину) — пом’якшувати враження 
від власної провини. 
ЗАГЛЙБИНА, и, ж. Будь-яка 

ямка, виїмка на якій-небудь по¬ 
верхні. • заглйблення, западина, 
вдавлення, рідко ум’ятина. 
ЗАГЛИБЛЕНО, присл. Дуже зо¬ 

середжено. 
ЗАГЛИБЛЮВАТИ , юю, юеш, 

недок., ЗАГЛЙБИТИ, блю, биш, 
док. 1. Запускати вглиб, на глиби¬ 
ну чогось; занурювати. 2. Робити 
глибшим, розміщувати глибше. 
// □ дієприкм. заглйблений; за- 
глйбленість, заглйблення, заглйблю- 
вання. 
ЗАГЛУШАТИ, аю, аєш і ЗА¬ 

ГЛУШУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗА¬ 
ГЛУШИТИ, ушу, ушиш, док. 1. Пе¬ 
рекривати сильнішими звуками 
інші звуки; робити звук нечутним 
або менш чутним. • глушйти, 
стйшувати, забивати, перекривати, 
перекрйкувати. 2. Позбавляти здат¬ 
ності чути. • оглушувати. 3. перен. 
Заважати розвиткові, припиняти 
розвиток чогось, знищувати; пере¬ 
шкоджати ростові інших рослин. 4. 
перен. Робити менш відчутним, 
менш виразним, зменшувати силу 
якогось відчуття. • затамбвувати, 
утамбвувати. 
заглядати, аю, аєш, недок, 

ЗАГЛЯНУТИ, ну, неш, ДОК. 1. Ди¬ 
витися у що-, за що-небудь. За¬ 
глядати (заглйнути) вд^иіу, сбрце 
кому— намагатися зрозуміти стан, 
почуття, думки кого-небудь. Загля¬ 
дати в ч&рку — зловживати алко¬ 
гольними напоями. • зазирати. 2. 
перен. Ненадовго заїжджати, захо¬ 
дити кудись, до когось. • навідува¬ 
тися, завітати. 3. Освітлювати про¬ 
мінням (про сонце, місяць). 4. перен. 
Заглядати вперед. 
заглядатися , аюся, аєшся, 

недок., ЗАГЛЯДІТИСЯ, джуся, 
дишся, док., на кого — що. Дивити¬ 
ся довго, захоплено. 
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ЗАГНУЗДУВАТИ, ую, уеш, не- 
док., ЗАГНУЗДАТИ, аю, аєш, док. 
1. Укладати коневі або ін. тварині 
вудила в рот, пристебнувши їх до 
вуздечки. 2. Підкоряти своїй волі. 
• приборкувати. 
ЗАГНУТИЙ, а, е. Який має ви¬ 

гнуту, закручену форму. • закру¬ 
чений, розм. закарлючений. 
ЗАГОВИНИ, вин, мн. Останній 

день перед постом, коли можна їсти 
скоромне (сало, м’ясо і т. ін.). 
ЗАГОВОРЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ЗАГОВОРИТИ, орю, ориш, 
док. 1. Починати розмову, бесіду, 
звертаючись до когось; вступати 
у розмову з кимось. • розм. забала¬ 
кати, розм. загомоніти. 2. перен. 
Виявлятися у певній поведінці, на¬ 
строях, діяльності і т. ін. Загово- 
рйла кров чин, Заговорйло нутрб 
чиє— виявилися погляди, настрої, 
звички, характерні для кого-небудь; 
Заговорйла сбвість у кого — про 
небажання залишатися несправед¬ 
ливим, нечесним, винним перед ким- 
небудь. 3. Відвертати увагу або 
втомлювати розмовою. 4. Почина¬ 
ти користуватися мовою, промов¬ 
ляти слова. 5. етн. Замовляти, 
відшіптувати щось погане (хворобу 
ї т. і н ) 
ЗАГОВОРЮВАТИСЯ , ЮЮСЯ, 

юєшся, недок., ЗАГОВОРИТИСЯ, 
орюся, бришся, док. 1. з ким. Довго 
говорити, захоплюючись розмовою. 
2. дише недок. Говорити нісенітниці 
через хворобливий стан, утрату ду¬ 
шевної рівноваги. 
ЗАГОДОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., загодувати, ую, уєш, ДОК. 
Надмірно годуючи, доводити до пе¬ 
ренасичення. 
ЗАГОЛОВНИЙ, а, е. Який слу¬ 

жить заголовком, для заголовку. 
^ Заголовна буква (лїтера) — 
велика буква у слові на почат- 
КУ якогось тексту, розділу, аб¬ 
зацу. 

ЗАГОРЯТИСЯ 

ЗАГОЛОВОК, вка, ч. Назва 
будь-якого твору або його окремих 
частин; назва газети, журналу і т. ін. 
ЗАГОРОДА, и, ж. Відгороджене 

місце для худоби, птиці.# загоро¬ 
жа, загін, обора, вольєр (вольєра). 
ЗАГОРОДА, и, ж. 1. Тин, паркан, 

стіна, споруда з хмизу, живих на¬ 
саджень і т. ін., чим відгороджене 
що-небудь. • огорожа. 2. Огородже¬ 
не місце. / Спеціальна перешкода 
для перекриття підступів до чого- 
небудь. • загородження. 
ЗАГОРОДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ЗАГОРОДЙТИ, оджу, 
бдиш, док. 1. Робити, ставити ого¬ 
рожу, загороду. 2. Бути перешкодою 
для чого-небудь. Загороджувати 
(загородйти) собою шлях (прохГд 
і т. ін.) — не пропускати кого-, що- 
небудь, заступивши дорогу, ставши 
на шляху. • перегороджувати; за¬ 
слоняти, захаращувати. □ загоро¬ 
дження, загороджувальний, загоро¬ 
жа. 3. Глибоко, з силою вганяти, 
устромляти в щось. 
ЗАГОРТАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАГОРНУТИ, горну, горнеш, ДОК. 
1. Покривати чим-небудь з усіх 
боків, кутаючи в щось; протилеж¬ 
не — розгортати. • пакувати, замо¬ 
тувати. 2. Загинати, заломлюючи 
краї, кінці чогось. 3. Закидати чим- 
небудь (яму, борозну і т. ін.); 
розміщувати у ґрунті на певній гли¬ 
бині. • засипати. 
ЗАГОРТОК, тка, ч. Один або 

кілька запакованих, загорнутих 
предметів. • згорток, пакунок. 
ЗАГОРЯТИ, яю, яєш, недок. 

і ЗАГОРАТИ, аю, аєш, недок., ЗА¬ 
ГОРІТИ, рю, рйш, док. Набувати 
засмаги, ставати смуглявим під 
дією сонячного проміння. • засма- 
глюватися; обпалюватися. 
ЗАГОРЯТИСЯ, яюся, яєшся, 

і ЗАГОРАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 
док., ЗАГОРІТИСЯ, рюся, рйшся, 
док. 1. тільки 3 ос. Починати горі- 
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ти. • спалахувати, займатися, за¬ 
палати, запалахкотіти. 2. тільки З 
ос. Починати світити, світитися. 
• блищати, сяяти. 3. перен. Покри¬ 
ватися рум’янцем, червоніти (від 
хвилювання, сорому і т. ін.). 4. пе¬ 
рен. Ставати збудженим, неспокій¬ 
ним. • хвилюватися. 5. перен. По¬ 
чинатися (про бої, події, суперечки 
і т. ін.). Загорйться (загорілося) 
кому, безос. — виникне (виникло) 
у кого-небудь нестримне бажання 
Зробити щось; Загорілися бчі на 
кого, що— з’явилося бажання щось 
зробити. 
ЗАГОСТРЮВАТИ, юю, юєш 

і рідше ЗАГОСТРЯТИ, яю, яєш, 
недок., ЗАГОСТРЙТИ, рй), бстриш, 
док. 1. Робити гострим кінець, край 
чого-небудь. 2. перен. Робити чут¬ 
ливішим, сприйнятливішим до чого- 
небудь (органи чуття і т. ін.). Заго¬ 
стрити слух. 3. перен. Збуджувати, 
посилювати. Л Загбстрювати (за- 
гострйти) питання — наголошува¬ 
ти на якомусь питанні; Загбстрю¬ 
вати (загострйти) ув&гу — 
підвищувати або зосереджувати 
увагу. 4. перен. Робити більш на¬ 
пруженим, нестерпним. Загострити 
суперечності. // □ діеприкм. за¬ 
гострений, присл. загострено; за¬ 
гостреність, загбстрення, загострю¬ 
вання. 
ЗАГОТОВЛЯТИ, яю, яєш і ЗА¬ 

ГОТОВЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., 
ЗАГОТОВИТИ, влю, виш і ЗАГО¬ 
ТУВАТИ, ую, уєш, док. Готувати, 
виготовляти щось заздалегідь; ро¬ 
бити запас чого-небудь. • запасати. 
□ заготівельний, заготівник, заго¬ 
тівельник, заготівля, заготовлення 
(заготовляння), заготування. 
ЗАГРАВА, и, ж. Відсвічування, 

відблиск яскравого світла, пожежі, 
вогнів і т. ін. (перев. на небі). 
□ загравний, присл. загравно. 
ЗАГРАВАТИ1, заграю, заграєш, 

недок. 1. розм. Підкреслено вияв¬ 

ляти захоплення кимось. • залиця¬ 
тися. 2. перен. Догідливо, лицемір, 
но підлещуючись, запобігати ласки, 
прихильності в кого-небудь. 
ЗАГРАВАТИ2, ай), аєш, недок., 

рідко, ЗАГРАТИ, аю, бєш, док. 1. 
Починати грати або виконувати 
щось на музичному інструменті (про 
людину). / Починати звучати (про 
музичні інструменти). 2. перен. По¬ 
чинати діяти енергійно, злагодже¬ 
но. У ранковій тиші заграли соки¬ 
ри. Загр&ти на нбрвах — 
роздратувати, знервувати кого-не¬ 
будь. 3. Узяти участь у якій-небудь 
грі, виставі. -Ф- Заграти весілля — 
справити весілля. 4. Починати гра¬ 
тися, бавитися з ким-, чим-небудь. 
5. перен. Починати швидко рухати¬ 
ся в різних напрямках. Під весня¬ 
ним сонцем заграла річка. 6. Іскри¬ 
тися, пінитися (про вино, напої). 7. 
перен. Засяяти, заблищати, міняю¬ 
чись, переливаючись. -Ф- Заграти 
очйма (бров&ми) — кокетливо по¬ 
глядати на кого-небудь. 
ЗАГРЕБЄЛЛЯ, я, с. Місце за 

греблею. 
ЗАГРЙВОК, вка, ч. 1. Задня час¬ 

тина шиї у тварини. 2. Нижня час¬ 
тина кінської гриви біля холки. 
ЗАГРИЗАТИ, аю, аєш, недок, 

ЗАГРЙЗТИ, зу, зеш, док. 1. Гризу¬ 
чи, кусаючи, умертвити, знищити. 
• задрати, розтерзати, порвати, 
розм. заїсти. 
ЗАГРІБАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАГРЕБТЙ,бу, беш,док. 1. Збира¬ 
ти, гребти що-небудь у купу, в одне 
місце; згрібати. Хоч лоп&тою за¬ 
грібай — багато чого-небудь. 2. За¬ 
гарбувати, привласнювати. 3. За¬ 
гортати, засипати чим-небудь; 
протилежне — вигрібати. 4. Пра¬ 
цювати руками так, як під час пла¬ 
вання. 5. Гребти веслом. 
ЗАГРОБНИЙ, а, е. Я кий має 

настати після смерті. • потойбіч¬ 

ний. 
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ЗАГРОЗА, и, ж. 1. Зухвала обі- 
цянка заподіяти якесь зло, не¬ 
приємність. • погрожування, нахва¬ 
ляння. 2. Можливість небезпеки. 3. 
Те, що може заподіяти якесь зло, 
неприємність. • небезпека. Л Під 
загрозою — у небезпеці. // □ за¬ 
грожувати, загрбзливий, присл. за¬ 
грозливо. 
ЗАГРОМАДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ЗАГРОМАДИТИ, джу, 
диш, док. 1. Збирати, громадити 
щось в одне місце. 2. чим. Запов¬ 
нювати великою кількістю чогось. 
• захаращувати. 
ЗАГРУЗАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАГРУЗНУТИ і />/д/га ЗАГРИЗТИ, 
зну, знеш, док. 1. Застрявати, в’яз¬ 
нути в якій-небудь густій, сипкій 
масі. 2. перен. Затримуватися, за¬ 
лишатися довго десь. Загрузати 
(загрузнути, загризти) по вуха 
де — надовго затримуватися де-не- 
будь. 3. Глибоко занурюватися, 
опускатися куди-небудь. Вікна за¬ 
грузли у землю. 4. перен. Цілком 
віддаватися якій-небудь справі, 
поринати у щось. Загрузати (за¬ 
грузнути, загризти) у злйднях — 
надовго потрапляти в скрутне ма¬ 
теріальне становище, не маючи змо¬ 
ги вийти з нього. 
ЗАГУБЛЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 

док., рідко, ЗАГУБ ЙТИ, гублю, 
губиш, док. 1. Через неуважність 
втрачати що-небудь, позбуватися 
чогось. Мов (немов, ніби) за- 
губйв (загубйла і т. ін.) що— про 
розпачливий, сумний вигляд кого- 
небудь. 2. Частково або повністю 
втрачати які-небудь особливості, 
якості і т. ін. Загубити совість. 

Загубйти дУмку (мову, слово 
і т. ін.) — втратити на якийсь час 
здатність логічно мислити, розмов¬ 
ляти; Загубйти пам’йть — знепри¬ 
томніти; Загубйти рбзум — утра¬ 
тити здатність діяти обдумано. 3. 
тільки док. Призвести до загибелі, 

знищення, руйнування. Загубй¬ 
ти вік чий — зробити чиє-небудь 
життя безрадісним, немилим; Загу¬ 
бйти себб — загинути. 
ЗАГУДІТИ і ЗАГУСТИ, гуд*, 

гудеш, лише док. 1. Почати гуді¬ 
ти, утворюючи довгі звуки. За- 

* гуло в голові (вухах), безос.\ Аж 
головй загулб — про відчуття 
гулу, шуму в голові (вухах). 2. 
Сповнитися гулом, шумом, про¬ 
тяжними звуками. Кімната загу¬ 
ла веселими голосами. 3. перен. 
З шумом упасти звідки-небудь. 
• звалйтися. 4. перен. Зникнути, 
подітися невідомо куди. І слід 
загув чий— не стало когось вид¬ 
но; безслідно зник хто-небудь; 
І слухи загулй — не стало чути 
про кого-небудь. 
ЗАДАВАКА, и, ч. і ж., зневажл.; 

узверт. задавбко. Пихата, чванли¬ 
ва людина. • чванько, хвалькб, за- 
знайко. 
ЗАДАВАТИ, дай, да£ш, недок., 

ЗАДАТИ, дам, дасй, док. 1. Дава¬ 
ти, пропонувати що-небудь для ви¬ 
конання. Ф Задавбти (задбти) мо- 
рбки (роббти і т. ін.) — обтяжу¬ 
вати кого-небудь нелегкими, 
неприємними справами. 2. Скеро¬ 
вувати у певному напрямку діяль¬ 
ності. Ф Задавати (задбти) тон 
кому— показувати приклад у чому- 
небудь. 3. Робити що-небудь; запо¬ 
діювати; чинити розправу. 
ЗАДАРМА, присл. 1. Безплатно, 

безкоштовно. 2. Не приносячи ніякої 
користі; марно. 3. Без серйозної 
причини; безпідставно. 4. Без зу¬ 
силь, легко. 
ЗАДВГРКИ, ів, ми. 1. Місце за 

дворами, позад будинків. 2. перен. 
Глуха вулиця, закуток. 
ЗАДЕРИКУВАТИЙ, а, е. 1. 

Який часто вдається до бійки, 
сварки, глузування. • задйрли- 
вий, забіякуватий, зачіпливий, 
розм. задйркуватий. 2. Запальний, 
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завзятий, молодецький, хвацький. 
// □ задерйкуватість, присл. за- 
дерйкувато. 
ЗАДИРАТИ' , аю, аєш, недок., 

ЗАДЕРТИ і ЗАДРАТИ, деру, 
дереш, док. 1. Підносити, підніма¬ 
ти вгору. Задирати (задерти, 
задр&ти) нбса (ніс, кйрпу, гбло¬ 
ву) — ставати чванливим, гонори¬ 
стим; зазнаватися. 2. Утворювати 
задирку (на дереві, пальцях руки 
і т. ін.). 
ЗАДИРАТИ2, аю, аеш, недок., 

ЗАДЕРТИ і ЗАДРАТИ, деру, 
дереш, док. Загризати на смерть, 
умертвляти. • розтерзувати, заїда¬ 
ти, загризати, порвати. 
ЗАДИРАТИ3, аю, аеш, лише не¬ 

док., розм. Викликати на супереч¬ 
ку, на сварку, чіплятись до когось 
з нападками, насмішками. 
ЗАДИРКА, и, ж. Задерта шкіроч¬ 

ка коло нігтя. 
ЗАДЙРКА, и, ж., спец. Задерте 

місце, шершавість, гострий виступ 
на гладкій поверхні (дерева, мета¬ 
лу і т. ін.). 
ЗАДИХАТИСЯ', аюся, аєшся, 

недок., ЗАДИХАТИСЯ , аюся, аеш- 
ся, док. Важко і часто дихати від 
швидкої ходи, бігу, втоми, хвилю¬ 
вання. • засапатися, розм. захека¬ 
тися. 
ЗАДИХАТИСЯ2, аюся, аєшся, 

недок., ЗАДИХНУТИСЯ, нуся, 
нешся,^*. 1. Відчувати нестачу по¬ 
вітря від приступу кашлю. 2. Бути 
в тяжкому стані, помирати від от¬ 
руєння газом, димом і т. ін. • ду- 
шйтися, задушуватися, давйтися. 3. 
тільки недок., перен. Перебувати 
в дуже скрутних обставинах, зумов¬ 
лених нестачею чогось. 4. спец. 
Утрачати, знижувати свою якість, 
псуватися (про деревину, зерно 
тощо). 
ЗАДЙШКА, и, ж. Часте, утруд¬ 

нене дихання внаслідок хвороби, 
втоми. 

ЗАДЛЯ, прийм., з род. Сполучен¬ 
ня з прийменником «задля» можуть 
виражати об’єктні відношення, 
відношення мети і причини. Задля 
чбго — навіщо, з якою метою. Задля 
тбго — тому, з цієї причини. 
ЗАДНИК, а, ч. 1. Задня частина 

взуття. • закаблук. 2. театр. Деко¬ 
рація на задньому плані сцени. 
ЗАДНІЙ, я, є. 1.Я кий знаходить¬ 

ся позаду; протилежне — передній. 
Л Задній прохід, анат. — отвір 
прямої кишки. Задня думка — 
прихований задум, намір. 2. Спря¬ 
мований назад, зворотний. Дава¬ 
ти (дати) задній хід: а) рухатися 
у зворотному напрямі; б) несподіва¬ 
но тікати, зникати куди-небудь; 
Заднім рбзумом жйти — давати 
правильну оцінку своїм вчинкам 
лише після їх здійснення; Заднім 
числом — пізніше, через деякий час 
після події. 
ЗАДОБРЮВАТИ, юю, юєш 

і ЗАДОБРЯТИ , недок., ЗАДОБ¬ 
РИТИ, добрю, дббриш, док. 1. Здо¬ 
бувати, забезпечувати собі чиюсь 
прихильність подарунками, підку¬ 
пом, запобіганнями і т. ін. 2. розм. 
Заправляти чим-небудь страву. 
ЗАДОВІЛЬНИЙ, а, е. Який за¬ 

довольняє певні умови для кого-, 
чого-небудь, потреби, визначені 
кимсь і т. ін. • прийнятний, до¬ 
статній, людський (про одяг, жит¬ 
ло). □ задовільність, присл. задо¬ 
вільно. 
ЗАДОВОЛЕННЯ, я, с. 1. Вико¬ 

нання чиїх-небудь бажань, вимог, 
потреб і т. ін. 2. Почуття і стан 
вдоволення чим-небудь, почуття ра¬ 
дості. • утіха, розм. кайф, насоло¬ 
да, розкошування. Л Із задоволен¬ 
ням — з приємністю, з радістю, 
охоче. 
ЗАДОВОЛЬНЯТИ, яю, яєш, не¬ 

док., ЗАДОВОЛЬНЙТИ, ню, нйш, 
док. 1. Виконувати чиїсь вимоги, 
бажання, заспокоювати чиїсь потре- 
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би. 2. Викликати у когось почуття 
задоволення чимось. // □ дієприкм. 
задоволений; задоволеність, присл. 
задоволено. 
ЗАДРИПАНЕЦЬ, нця, ч.; 

у зверт. задрйпанцю. Про неохай¬ 
ного, недбайливого чоловіка. • за¬ 
мазура. 
ЗАДУБІТИ, їю, ієш і рідко ЗА- 

ДУБНУТИ і ЗАДУБТИ, бну, бнеш, 
лише док. 1. Стати твердим, жорст¬ 
ким. Мокра одежа на морозі задубі¬ 
ла. 2. Утратити гнучкість, рух¬ 
ливість (від холоду, страху, 
напруження); змерзнути. • закос¬ 
теніти, закоцюбти, заціпеніти, за¬ 
леденіти. 
ЗАДУВАТИ1 і ЗАДИМАТИ, аю, 

аєш, не док., ЗАДУТИ, задую, 
задуєш і задму, задмеш, док. 1. 
Починати дути, віяти. • повівати. 
2. тільки недок. Дути, проникаючи 
куди-небудь.# завівати. 3. Подувом 
вітру наносити, накидати щось. 4. 
Гасити вогонь, світло. 
ЗАДУВАТИ2, аю, аєш, недок., 

ЗАДУТИ, ую, уєш, док., техн. Пу- 
скати в дію (домну). 
ЗАДУМ, у, ч. 1. План дій на 

майбутнє. • намір, замисел, 
думка,перспектйва, передбачен¬ 
ня, накреслення. 2. Основна ідея 
художнього, музичного, публіцис¬ 
тичного та ін. тЬору. • замисел, 
ідея, концепція. 
ЗАДУМА, и, ж. Стан того, хто 

заглибився в думки, роздуми. 
□ задумливий, присл. задумливо; 
задумливість. 
ЗАДУМУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗАДУМАТИ, аю, аєш, док. Мати 
намір зробити щось. • затівати, 
загадувати. □ дієприкм. задуманий, 
присл. задумано. 
ЗАДУХА, и, ж. 1. Жарке, гаряче, 

несвіже, сповнене випарів повітря, 
яким важко дихати. • духота. 2. 
перен. Тяжкі, нестерпні умови жит¬ 
тя. 3. мед. Хворобливий стан над¬ 

звичайно утрудненого дихання (те 
саме, що астма). 
ЗАДУШЕВНИЙ, а, е. Пройнятий 

щирістю, сердечністю, відвертістю. 
□ задушевність, присл. задушевно. 
ЗАДУШЛИВИЙ, а, е. 1. З жар¬ 

ким, перегрітим повітрям, насиче¬ 
ним випаровуваннями. • душнйй, 
паркйй. 2. Який не дає дихати. 3. 
перен. Який давить, пригнічує (про 
нестерпні умови). // □ задуш¬ 
ливість, присл. задушливо. 
ЗАЄЦЬ, ЗАЙЦЯ, ч; у зверт. 

зайцю. 1. Невеликий хутровий по¬ 
лохливий звірок родини гризунів, 
з куцим хвостом, довгими задніми 
ногами і довгими вухами. Д З&єць- 
біляк — заєць, який узимку змінює 
рудувато-сіре забарвлення шерсті 
на біле; Заєць-русак — сірий заєць; 
Землянйй заєць — те саме, що туш¬ 
канчик; Морський заєць — вид тю¬ 
леня, що водиться у Білому морі. 
4» Від (од, у) зайця |відняв, 
приніс); Вйпрохав у з&йця — про 
гостинець, принесений або привезе¬ 
ний дітям із поля, подорожі і т. ін.; 
За двом& зайцйми ганйтися (біга¬ 
ти, полювати) — намагатися одно¬ 
часно здобути успіх у двох справах; 
Убивати (убйти) двох зайців — 
одночасно робити дві справи; Як 
солбногозайця |ганйти| кого—не 
давати перепочинку кому-небудь. 
• розм. вухань, розм. куций. 2. розм. 
Безквитковий пасажир або глядач 
у театрі, кіно і т. ін. 
ЗАЖЕРЛИВИЙ, а. е. І. Який без 

міри багато їсть.# ненажерливий, 
ненасйтний. 2. перен. Жадібний до 
наживи, багатства. • користолюб¬ 
ний. // □ зажерливість, зажера, 
присл. зажерливо. 
ЗАЖИВАТИ1, а є, недок., ЗА¬ 
ЖИТИ, иве, док. Гоїтися, виліко¬ 
вуватися, затягатися (про рану). 

Заживб до весілля — про не¬ 
значні пошкодження, що не станов¬ 
лять небезпеки для здоров’я. 
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ЗАЖИВАТИ2, аю, аеш, недок., 
ЗАЖЙТИ, иву, ивеш, док., розм. 1. 
Відчувати, переживати що-небудь. 
2. Заробляти щось. *Ф Зажйти слб- 
ви —прославитися, стати знамени¬ 
тим, набути слави; Чужбго віку за¬ 
живати (зажйти) — жити дуже 
довго. 
ЗАЖЙНКИ, ків, мн. Початок 

жнив, що відзначається святковим 
обрядом; протилежне — обжйнки. 
ЗАЗДАЛ ЕГГД Ь, присл. Завчас¬ 

но, ще до настання чого-небудь; на¬ 
перед. 
ЗАЗДРИТИ, рю, риш, лише не¬ 

док., кому— чому. Відчувати роз¬ 
дратування, прикрість, досаду від 
успіхів іншого. □ заздрощі, зазд¬ 
рість, заздрісний, присл. заздрісно; 
заздрісник. 
ЗАЗДРОЩІ, і в, мн. Почуття до¬ 

сади, роздратування, викликані пе¬ 
ревагою, добробутом іншого. • за¬ 
видки. 
ЗАЗЕМЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., ЗАЗЕМЛ ЙТИ, лю, лйш, док., 
ел., радіо. З’єднувати із землею 
апарати, машини, прилади і т. ін. 
за допомогою будь-якого металево¬ 
го провідника. □ заземлення, за¬ 
землювач. 
ЗАЗІХАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАЗІХНУТИ, ну, неш, док., на кого, 
на що. Намагатися завдати кому-, 
чому-небудь шкоди. / Захопити, 
привласнити щось. • посягати. 
ЗАЗНАВАТИ, зазнай), зазнаєш, 

недок., ЗАЗНАТИ, аю, аєш, док. 
Пізнавати на власному досвіді, 
переживати щось, відчувати, тер¬ 
піти. -Ф Зазнавати (зазн&ти) по¬ 
разки (пор&зок) — бути перемо¬ 
женим. 
ЗАЗНАВАТИСЯ, аюся, абшся, 

недок., ЗАЗНАТИСЯ, аюся, аєшся, 
док. Гордитися, зневажливо стави¬ 
тися до інших, нехтувати іншими. 
• занбситися, зарозумітися, вйсоко 
нестйся. 

ЗАЗУБЕНЬ, бня, ч. 1. Заглибина 
або вищерблене місце на ребрі 
будь-якого предмета. • щербйна, 
вйзубень. 2. Частина чогось, що ви¬ 
дається наперед стосовно верти¬ 
кальної поверхні. 
л ЗАЇДАТИ , аю, аєш, недок., ЗА¬ 
ЇСТИ, їм, їсй, док. 1. кого. Позбав¬ 
ляти життя, гризучи, кусаючи. 

загризати, роздирати. 2. що, чим. 
їсти що-небудь, щоб перебити не¬ 
приємний смак випитого або з’їде¬ 
ного раніше. • закушувати, розм. 
загризати. 3. перен. Мучити кого- 
небудь докорами, зауваженнями, 
поганим ставленням. *Ф Заїд&ти 
(заїсти) вік чий— робити чиє-не- 
будь життя нестерпним; Живцбм 
заїд&ти кого— мучити кого-небудь 
докорами, лайкою. 4. Затискати, пе¬ 
решкоджаючи вільному рухові. За¬ 
стібка заїдає. 
ЗАЇДИ, дів, мн. (одн. з&їда, и, ж.). 

1. Маленькі виразки в куточках 
рота, що утворюються внаслідок 
стрептококового захворювання 
шкіри. 2. Жовта шкіра біля дзьоба 
у пташенят. 
ЗАЇЖДЖАТИ, аю, аєш і ЗАЇЗ- 

ДЙТИ, їжджу, їздйш, недок., ЗАЇ¬ 
ХАТИ, їду, їдеш, док. 1. У’їжджати 
в середину, межі чого-небудь. 
/ Завертати куди-небудь дорогою, 
приїжджати до когось ненадовго. 
*Ф Хоч вбзом (фГрою) заїждж&й — 
про що-небудь широко, навстіж роз¬ 
крите. □ заїжджання. 2. лише док. 
Потрапляти кудись далеко. -Ф Да¬ 
леко не заїхати на чому — не до¬ 
могтися успіху. 3. Звертати з доро¬ 
ги, прибувати не туди, куди треба. 
4. Об’їжджати. 5. перен., лише док. 
Ударити. • уцідйти, затопйти, уга- 
тйти.^ 
ЗАЇЖДЖИЙ, а, е. Який прибув 

звідкись, нетутешній. / у знач. ім. 
заїжджий, жого, ч:, заїжджа, жої, 
ж. Нетутешня людина. -Ф Заїжджий 
двір — приміщення для зупинки, 
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ночівлі людей, які кудись їдуть, І ти, зачіпати. / Викликати на свар- 
з двором для підвід, коней і т. ін. 
ЗАЇЗДИТИ, їжджу, їздиш, лише 

док. 1. Змучити їздою. 2. перен. 
Змучити безперервною роботою. 3. 
Затоптати (землю, дорогу і т. ін.). 
11 □ заїжджений. 
ЗАЇКАТИСЯ, аюся, аєшся, 

і ЗАЇКУВАТИСЯ, уюся, уєшся, не- 
док., ЗАЇКНУТИСЯ, нуся, нешся, 
док. 1. тільки док. З трудом говори¬ 
ти , мимовільно повторюючи окремі 
звуки і склади через судорожне ско¬ 
рочення м’язів. □ заїкання, заїка, 
заїкуватий, присл. заїкувато. 2. По¬ 
чинати розмову про щось, натяка¬ 
ти на щось. І не заїкнутися про 
кого, що — не сказати й слова про 
кого-, иш-небудь. 
ЗАЙВИЙ, а, е. 1. Який не вико¬ 

ристовується в даний момент. 
• вільний. 2. Який залишається по¬ 
верх певної кількості. • надмірний. 
3. Без якого можна обійтися. • не¬ 
потрібний, небажаний, даремний. 
4» Без зййвих слів (розмбв) — не 
вдаючись у пояснення; негайно. 
// □ зайвість, присл. зайво, узнай, 
присуди, сл. 
ЗАЙМАНЩЙНА, и, ж. Земель¬ 

на ділянка, придбана правом пер¬ 
шого зайняття вільної землі. • зай¬ 
манка, займань, займище, іст., діал. 
заїмка. 
ЗАЙМАТИ, аю, аєш. недок., 

ЗАЙНЯТИ, займу, займеш, док. 1. 
Брати що-небудь для користуван¬ 
ня; Розташовуватися де-небудь. 2. 
Заповнювати собою якийсь простір, 
місце тощо. 3. Оволодівати чим-не- 
будь. 4» Займати (зайнйти) обо- 
рбну — готуватися до відбиття 
атак ворога; Займ&ти (зайняти) 
позйцію (позйції) — зупинятися 
в певному місці, готуючись до 
чого-небудь; Займ&ти (зайняти) 
чбргу — закріплювати місце за 
собою або за кимось у черзі. 4. 
кого, що. Торкати, сіпати, хапа- 

ку. 5. Переймати, спрямовувати на 
іншу дорогу; збираючи докупи, зага¬ 
няти додому (про худобу, свійських 
птахів тощо). 
ЗАЙМАТИСЯ !, аюся, аєшся, не- 

док., ЗАЙНЯТИСЯ, ймуся, ймешся, 
док., ким — чим. Зосереджувати 
свій інтерес на кому-, чому-небудь; 
мати щось об’єктом занять. Займа¬ 
тися плаванням. 
ЗАЙМАТИСЯ2, аюся, аєшся, не¬ 

док., ЗАЙНЯТИСЯ, ймуся, ймешся, 
док. 1. Починати горіти, спалахува¬ 
ти полум’ям. • загоратися. □ за¬ 
ймання, займйстий, займйстість. 2. 
Починати світитися, сяяти. *❖* Зай¬ 
матися (зайнйтися) на світ (на 
світ&ння, на зоріЬ, на день), 
безос. — починати світати, розвидня¬ 
тися. 3. перен. Червоніти, укрива¬ 
тися рум’янцем; ставати збудженим, 
спалахувати від хвилювання. *❖* Дух 
займається (зайнявся) у кого, 
кому — дихання стає утрудненим, 
зупиняється від сильного хвилю¬ 
вання. 
ЗАЙМЕННИК, а, ч. Частина 

мови, до якої належать слова, що 
вказують на предмети, ознаки чи 
кількість, але не називають їх. 
□ займенниковий. 
ЗАКАБАЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ЗАКАБАЛЙТИ, лю, лйш, док. Ро¬ 
бити залежним від кого-небудь. 
• поневблювати, уярмлювати, за- 
кріпощати. 
ЗАКАМ’ЯНІТИ і рідше ЗАКА¬ 

МЕНІТИ, ію, ієш, док. 1. Стати 
твердим, як камінь. 2. перен. Стати 
нерухомим. • завмерти, заціпеніти. 
3. перен. Стати байдужим (про сер¬ 
це). • стати безсердечним, без¬ 
душним. // □ закам’янілість, за¬ 
кам’янілий, присл. закам’яніло, 
закам’яніння. 
ЗАКАПЕЛОК, лка, ч. 1. Куток, 

невелике місце за чимось, у чомусь. 
• закамарок, закуток, запічок. 
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пічурка. 2. Невелике тісне при¬ 
міщення, маленька прибудова. 
ЗАКВАСКА, и, ж. 1. Речовина, що 

викликає кисле бродіння. 2. тільки 
одн., перен. Риси характеру і пове¬ 
дінки, закладені у вихованні люди¬ 
ни з дитинства. 
ЗАКВІТЧУВАТИ, ую, уєш, НЄ- 

док., ЗАКВІТЧАТИ, аю, аеш, док. 
Прикрашати квітами, зеленню. 
• уквітчувати, замаювати, увінчу¬ 
вати, поет, вінчати (вінком). 
ЗАКИД, у, ч. Указівка на недолік, 

звинувачення в чому-небудь. • осуд, 
дорікання, дбкір. 
ЗАКИДАТИ аю, аеш, недок., 

ЗАКЙДАТИ , аю, аеш, док. 1. кого, 
що чим. Кидаючи, засипати, вкри¬ 
вати, наповнювати що-небудь. 
□ закидання, діеприкм. закйданий. 
2. перен. Ставити багато запитань. 
ЗАКИДАТИ2, аю, аеш, недок., 

ЗАКЙНУТИ, ну, неш, док. 1. Ки¬ 
дати щось (звичайно далеко). 2. 
Різко переміщати (про частини 
тіла). Закинути голову назад; заки¬ 
нути руки за голову. 3. Припиняти 
займатися чим-небудь. 4. Говорити, 
натякаючи на що-небудь. -Ф* Заки¬ 
дати наздогад буряків — натяка¬ 
ти на щось. 5. Указувати на недо¬ 
ліки, висловлювати зауваження. 
• звинувачувати, докоряти, дорі¬ 
кати. 
ЗАКИС, у, ч., хім. Нижчий, пер¬ 

ший ступінь окислення елементів. 
ЗАКИСАТИ , аю, аеш, недок., 

ЗАКИСНУТИ, ну, неш, док. 1. Ски¬ 
сати внаслідок бродіння. 2. перен. 
Утрачати енергію, бадьорість, ста¬ 
вати бездіяльним. 
ЗАКГНЧЕННЯ, я, с. 1. Доведен- 

ня до останньої стадії якоїсь дії, 
справи і т. ін. • завершення, вйвер- 
шення (перев. при будуванні). 2. 
Завершення, кінець чого-небудь. 3. 
грам. Змінна значуща частина сло¬ 
ва, яка виражає його граматичне 
значення (рід, число, відмінок, осо¬ 

бу, час та ін.) і служить для зв’язку 
слів у словосполученні та реченні. 
ЗАКЛАД, у, ч. Установа в галузі 

освіти, науки, культури і т. ін. Куль¬ 
турно-освітній заклад; навчальний 
заклад. 
ЗАКЛАД, у, ч. 1. Умова між осо¬ 

бами, що сперечаються, за якої той, 
хто програв, повинен виконати пев¬ 
не зобов’язання. • парі. 2. Предмет 
виграшу, який отримує той, хто виг¬ 
рав парі. 4» Бйтися (побйтися) об 
(у) заклад — вступати у супереч¬ 
ку за умови, що той, хто програє, 
повинен виконати певне зобов’язан¬ 
ня. 3. Забезпечення одержуваної по¬ 
зички яким-небудь майном, ціннос¬ 
тями, що передаються кредиторові. 
• застава. 
ЗАКЛАДАТИ , аю, аеш, недок., 

ЗАКЛАСТИ, аду, адеш, док. 1. 
Класти, засувати за що-небудь; по¬ 
міщати куди-небудь. *❖* Закладати 
(заклйсти) за галстук — пиячити. 
□ закладка. 2. Заповнювати чим- 
небудь пустий простір. □ закладан¬ 
ня. 3. Поклавши основу, почати спо¬ 
руджувати що-небудь; засновувати, 
будувати. 4» Закладати (заклйсти) 
підвалини (оснбви, фундамент) 
чого— давати початок чому-небудь. 
□ закладини. 4. Віддавати щось 
у заклад за позичені гроші. 5. безос. 
Про хворобливе відчуття заповне- 
ності у грудях, вухах, носі. Від ви¬ 
буху заклало у вухах. // □ діеприкм. 
закладений, безос. присудк. сл. за¬ 
кладено. 
закликати, аю, аеш, недок., 

ЗАКЛЯКАТИ, йчу, йчеш, док. 1. 
Запрошувати кого-небудь з’явити¬ 
ся кудись з певною метою. Закли¬ 
кати в гості (на весілля, хрестини 
тощо). *❖* Закликати (заклйкати) 
на допомбгу свою в6лю(вйтримку 
і т. ін.) — напружувати, зосере¬ 
джувати свою волю (витримку 
і т. ін.). • зазивати, поклйкати. 
□ закликання. 2. Звертатися до 
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якої-небудь групи людей з метою за¬ 
лучити їх до певної діяльності. 
□ заклик, заклйчний, присл. за- 
клйчно. 
ЗАКЛИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАКЛЙСТЙ, яну, янеш, док. 1. 
Промовляючи чаклунські магічні 
формули, діяти на когось, щось, 
намагаючись підкорити своїй волі. 
• заворожувати, зачаровувати.2. 
Різко засуджувати кого-небудь із 
зловісними побажаннями, проро¬ 
цтвом. • проклинати. 3. тільки не¬ 
док., перем. Наполегливо просити, 
благати когось про що-небудь, в ім’я 
чогось. 4» Заклинати Богом ( усГм 
святйм і т. ін.) — дуже просити, 
благати про щось. // □ заклинан¬ 
ня, закляття, заклинач, заклиналь¬ 
ний, дієприкм. заклятий. 
ЗАКЛОПОТАТИ, очу, бчеш, док. 

Завдати багато клопоту, проблем 
кому-небудь, позбавити спокою 
кого-небудь. □ заклопбтаність, 
дієприкм. заклопотаний, присл. за¬ 
клопотано. 
ЗАКЛЮЧНИЙ, а, е. Який завер¬ 

шує що-небудь, є кінцем чого-не¬ 
будь. • останній, завершальний. 
ЗАКЛЯКАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАКЛЯКНУТИ, ну, неш, док. 1. 
Утрачати чутливість, гнучкість, 
ставати малорухомим від холоду 
або незручного положення (про 
людину, частини її тіла).* дубі¬ 
ти, задубіти, розм. закоцюбнути, 
застйгнути, закостеніти, 2. перен. 
Завмирати, ставати нерухомим 
(від відчаю, страху, здивування, 
захоплення). 
ЗАКОЛИСУВАТИ, ую, уеш, не- 

Док., ЗАКОЛИСАТИ, заколишу, 
заколишеш, док. 1. Примушувати 
заснути за допомогою рівномірних 
коливальних рухів; навівати, нага¬ 
няти сон. 2. перен. Утішати, заспо¬ 
коювати. 
ЗАКОЛОТ, у, ч. 1. політ. Зброй¬ 

ний виступ проти існуючої влади. 

• бунт, повстання, заворушення, 
путч. 2. розм. Галаслива сварка; 
метушня. • колотнеча. 
ЗАКОЛОТИ ', олю, блеш, док. 1. 

Убити, встромивши у тіло вістря 
холодної зброї. 2. перев. безос. По¬ 
чати відчувати біль, кольки. 
4» Правда бчі (у вічі) заколбла — 
стало неприємно слухати правду. 
У ніс заколбти — стати не до впо¬ 
доби, не до смаку. 
ЗАКОЛЮВАТИ , юю, юеш, не¬ 

док., ЗАКОЛОТИ, лю, леш, док. 
Пришпилювати чим-небудь одяг, 
волосся і т. ін. 
ЗАКОН, у, ч. 1. Установлене най¬ 

вищим органом державної влади 
загальнообов’язкове правило, яке 
має найвищу юридичну силу. Закон 
про середню освіту. Л Пбза закб- 
ном бути (перебувати, стояти 
і т. ін.) — бути позбавленим грома¬ 
дянських прав, заступництва з боку 
державних органів; Сухйй закбн — 
заборона вживати алкогольні напої. 
2. Загальноприйняте, усталене пра¬ 
вило співжиття, норма поведінки. 3. 
Зв’язок і взаємозалежність якихось 
явищ об’єктивної дійсності, що ви¬ 
являються в певному порядку; за¬ 
кономірність. Закон відкрито¬ 
го/закритого складу. 4. Сукупність 
основних положень релігії, віровчен¬ 
ня. □ законний, закбнність, присл. 
законно. 
ЗАКОНОДАВСТВО, а, с. 1. Ус¬ 

тановлення, видання законів. 2. 
Сукупність усіх законів ( у 1 знач.), 
що діють в якій-небудь державі. 
// □ законодавець, законодавчий, 
присл. законодавчо. 
ЗАКОНОМГРНИЙ, а, е. Який 

відбувається відповідно до об’єктив¬ 
но існуючих законів природи або 
суспільства, підпорядкований зако¬ 
нам, зумовлений цими законами. 
• прирбдний, органічний, необхід¬ 
ний, логічний. □ закономірність, 
присл. закономірно. 
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ЗАКОРДОННИЙ, а, е. Стосуєть¬ 
ся зарубіжних країн. • зарубіжний, 
іноземний, чужоземний, заст., розм. 
заморський. 
ЗАКОРЕНГЛИЙ, а, е. 1. Який 

міцно встановився, усталився. 2. 
Який не піддається виправленню, 
перевихованню. • затятий, запек¬ 
лий. // □ закоренілість, закореніти 
(тільки 3 ос.). 
ЗАКОРКОВУВАТИ, ую, уеш, 

не док. у ЗАКОРКУВАТИ, ую, уеш, 
док. Щільно затикати пляшку або 
якусь іншу посудину (перев. кор¬ 
ком). 
ЗАКОСЙЧУВАТИ, ую, уеш, не- 

док., ЗАКОСЙЧИТИ, чу, чиш, док. 
Прикрашати волосся або головний 
убір квітами, стрічками і т. ін. 
• заквітчувати, замаювати. 
ЗАКОХУВАТИСЯ, уюся, уешся, 

недок.у ЗАКОХАТИСЯ, аюся, 
аешся, док. Пройматися почуттям 
кохання, пристрастю до кого-небудь. 
ЗАКРАДАТИСЯ, аюся, аешся, 

недок.у ЗАКРАСТИСЯ, адуся, 
йдешся, док. 1. Крадучись, прони¬ 
кати кудись. • пробиратися. 2. 
Крадькома наближатися. • підкра¬ 
датися. // □ закрадливий, закрад¬ 
ливість, прнсл. закрадливо. 
ЗАКРИВАТИ, аю, аєш, не док. у 

ЗАКРИТИ, йю, йеш, док. І. Зату¬ 
ляти кого-, що-небудь, робити неви¬ 
димим або недоступним. • засло¬ 
няти. 2. Накривати; затуляти. 3. 
Стуляти що-небудь розкрите, роз¬ 
горнуте; / Заплющувати (про очі). 
•Ф* Закривати (закрйти) рбта (рот) 
кому— примушувати кого-небудь 
замовкнути. 4. перен. Робити дру¬ 
горядним, неважливим. 5. перен. 
Припиняти діяльність когось, чо¬ 
гось, забороняти щось. // □ закри- 
вз н ня 
ЗАКРИВАВЛЮВАТИСЯ, ююся, 

юешся, недок., ЗАКРИВАВИТИ¬ 
СЯ, влюся, вишся, мн. закривав¬ 
ляться, док. Заливатися, покрива¬ 

тися, забризкуватися кров’ю. • поет. 
обагрйтися. □ діепрнкм. закривав¬ 
лений. 
ЗАКРЙТИЙ, а, е. 1. Дієприкм. 

пас. мин. ч. до закрйти. 2. у знач, 
прнкм. Невидимий, прихований. 
Закриті цілі. 3. узнай, прнкм. Який 
має верх і бокові стінки. Закрита 
карета. 4. у знач, прнкм., перен. 
Призначений або доступний для 
обмеженого кола людей. Закрите 
засідання профбюро. Л Закрйте го¬ 
лосування — таємне голосування; 
Закрйтий навчальний зйклад — 
заклад, у якому вихованці перебу¬ 
вають на повному державному 
утриманні; Закрйтий склад, 
лінгв. — склад, який закінчується 
приголосним. 
ЗАКРУТ, у, ч. Крутий поворот, 

вигин (перев. річки, дороги). • ко¬ 
ліно, залбм, заворот, розм. закру¬ 
тень, геол. меандр. 
ЗАКУЛІСНИМ, а, е. 1. театр. 

Який перебуває, відбувається за 
кулісами театру. 2. перен. Таємний, 
секретний. 
ЗАКУТОК, тка, ч. 1. Місце, де 

сходяться дві внутрішні сторони 
предмета, куток; / Невелике місце 
поза чим-небудь. 2. Найвіддалені- 
ша або малопомітна частина при¬ 
міщення. • закапелок, закамарок. 
3. Маленьке тісне приміщення. 
• комірчйна, будка. 4. Глушина. 
-Ф* Зайтй в глухйй зйкуток — опи¬ 
нитися в безвихідному становищі. 
// □ закуткбвий. 
ЗАКУШУВАТИ' і ЗАКУСУВА¬ 

ТИ, ую, уеш, недок., ЗАКУСИТИ, 
ушу, усиш, док. Захоплювати, стис¬ 
кати зубами що-небудь. -Ф* Закушу¬ 
вати (закусйти) вудйла: а) пере¬ 
ставати коритися кому-небудь (про 
коней); б) робити що-небудь, не 
стримуючи себе, не усвідомлюючи 
своїх учинків; діяти напролом; За¬ 
кусйти вустй (язйк, губи) — стри¬ 
матися від висловлення чого-небудь. 
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ЗАКУШУВАТИ2 і ЗАКУСУВА¬ 
ТИ, ую, уєш, недок.і ЗА КУС ЙТИ, 
ушу* усиш, док. 1. Заїдати випите, 
з’їдене перед тим. 2. їсти небагато, 
нашвидку. // □ закуска, закусочний. 
ЗАЛ, у, V., ЗАЛА, и, ж. 1. Велике 

приміщення для багатолюдних 
зборів, засідань, занять і т. ін. 2. 
Простора кімната у квартирі для 
прийому гостей, розваг і т. ін. 
• вітальня, заля. 
ЗАЛАЗИТИ, ажу, азиш, і ЗА¬ 

ЛІЗАТИ, аю, аєш, недок., ЗАЛ 13- 
ТИ, зу, зеш, док. 1. Підніматися на 
верх чогось, спираючись руками 
і ногами. • рачкувати. 2. Заходити, 
протискуючись, або заповзати ку¬ 
дись, під щось. • плазувати. 3. По¬ 
тай потрапляти кудись. 4. розм. 
Заглиблюватись у щось. -Ф* Залази¬ 
ти вгбру, зневажл. — прагнути 
досягти високого становища в су¬ 
спільстві; Залйзити (залГзти) в пет- 
ліо до кого-небудь — потрапляти 
в залежність від кого-небудь. 
ЗАЛАМУВАТИ, ую, уєш і ЗА¬ 

ЛОМЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., 
ЗАЛАМАТИ, аю, аєш і ЗАЛОМИ¬ 
ТИ, омлю, бмиш, док. Згинати, за¬ 
гинати або надломлювати щось. 
4* Заламувати (заламати) пйль- 
ЦІ — загинати пальці; Заламува¬ 
ти (заламати) руки: а) сильно за¬ 
гинати руки за спину; б) згинаючи 
Руки, робити жест, який виражає 
горе, відчай; Заламувати (залама¬ 
ти) кашкбта — одягати кашкета на¬ 
бакир; Заламувати (заламати) 
Цїну — дуже дорого поцінувати 
Щось, правити надмірно велику 
суму грошей за щось. □ залбмлен- 
ня, залбмлювання, діеприкм. залбм- 
лений. 
ЗАЛЕЖАТИ, жу, ЖИШ, недок. 1. 

Перебувати під чиїмось упливом, 
підкорятися комусь, чомусь. 2. Бути 
наслідком чогось, зумовлюватися 
певними обставинами. • спричини¬ 
тися. 

ЗАЛЕЖНИЙ, а, е. Який підко¬ 
ряється, перебуває під чиїмось 
упливом, чиєюсь владою. • підпо- 
рядкбваний, підрядний; підві¬ 
домчий; підвладний, підлеглий; 
підневільний. □ залежність. 
ЗАЛИВАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАЛ ЙТИ і рідше ЗАЛЛЯТИ, 
заллю, заллбш і рідко заллйю, 
залляєш, док. 1. Розливаючись, по¬ 
кривати собою або наповнювати 
що-небудь (про воду). • затопляти. 
2. Покривати рідкою масою, напов¬ 
нювати що-небудь якоюсь рідиною. 
4» Заливати (залйти) бчі; Залива¬ 
ти (залйти) за гйлстук (кбмір 
і т. ін.)— пиячити; Заливйти (за¬ 
лйти) за шкіру сйла кому— зав¬ 
давати страждань, неприємностей; 
допікати кому-небудь. 3. Наповню¬ 
вати собою вщерть що-небудь (про 
світло, туман, звуки, запахи і т. ін.). 
Ф Кров (рум’йнець, сбром і т. ін.) 
заливйє облйччя — червоніти від 
збудження, захоплення, сорому; Піт 
заливає бчі — про надмірне по¬ 
тіння; Сльбзи заливають бчі — про 
великий плач, ридання. 4. Облива¬ 
ти чим-небудь рідким; забруднюва¬ 
ти. 5. Гасити вогонь, пожежу. -Ф* За¬ 
ливати (залйти) кров'ю що— чинити 
масові вбивства, проливаючи бага¬ 
то крові; Заливйти (залйти) сльоз¬ 
ами (слізьмй) що— плачучи, таму¬ 
вати горе. □ заливання, залиття, 
заливальник, діепрнкм. залйваний, 
залйтий. 6. фам. Говорити неправ¬ 
ду, вигадувати що-небудь. -Ф* Залив¬ 
ати гусара — дотепно про щось роз¬ 
повідати, перемішуючи реальне з 
вигаданим. 
ЗАЛ ЙВИСТИЙ, а, е. Дуже го¬ 

лосний, дзвінкий, з переливами. 
• залйвчастий, лункйй, розкбтис- 
тий. Заливистий спів солов'я. 
□ прнсл. заливисто. 
ЗАЛ ИВНЙЙ, а, е. 1. Рясний, дов¬ 

готривалий (про дощ). 2. Який за¬ 
ливається, затоплюється навесні 
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водою. 3. Залитий спеціальною при- 
правою або наваром, що загусає; 
у знач, ім. заливне, нбго, с. 4. Те 
саме, що залйвистий. 
ЗАЛ ЙГУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗАЛИГАТИ, аю, аєш, док. 1. Наді¬ 
вати вірьовку на роги корові або 
волові. 2. тільки док., перен., розм. 
Позбавляти кого-небудь волі. 
ЗАЛИЦЯТИСЯ, яюся, яешся, 

недок. Виявляти увагу, домагаючись 
прихильності особи іншої статі. 
ЗАЛІЗНИЙ, а, е. 1. Зроблений 

із заліза; який містить у собі залі¬ 
зо, властивий залізу. 2. перен. Дуже 
сильний, міцний; який відзначаєть¬ 
ся твердістю. • незламний, вольо- 
вйй, непохйтний. ЗалГзна лб- 
гіка — сувора, послідовна, 
переконлива внутрішня закономір¬ 
ність; ЗалГзний вік, археол. — на¬ 
ступна після бронзового віку епоха 
в розвитку людства, коли залізо 
було основним матеріалом для ви¬ 
готовлення знарядь праці. 3. перен. 
Суворий, грізний. // □ присл. за¬ 
лізно. 
ЗАЛ ІЗН Й ЦЯ, і, ж. Дорога з рей¬ 

ковою металевою колією для пере¬ 
сування залізничного транспорту. 
/ Установи, що відають залізнич¬ 
ним транспортом. □ залізнйчний, 
залізничник. 
ЗАЛОЗА, и, ж. Орган у людини 

або тварини, основною функцією 
якого є виділення потрібних орга¬ 
нізмові речовин (секретів) як в се¬ 
редину організму, так і зовні. По- 
тобі залози. Підшлункова залоза. 
ЗАЛП, у, ч. Одночасний постріл 

із кількох гармат, рушниць і т. ін. 
• густостріл, салют, сальва. □ зал¬ 
повий. 
ЗАЛПОМ, присл. 1. Одночасно 

стріляти з кількох гармат, рушниць. 
2. перен. Відразу, не відриваючись, 
не переводячи подиху. 
ЗАЛУЧАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАЛ УЧ ЙТИ, учу, учиш, док. 1. За¬ 

охочувати, спонукати до чого-не¬ 
будь. 2. Відокремлювати з череди 
худобу, забирати її додому. // □ за¬ 
лучення, діеприкм. залучений. 
ЗАЛЮБКИ, присл. Охоче, з ра¬ 

дістю, з дорогою душею, із задово¬ 
ленням. 
ЗАЛЯКУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗАЛЯКАТИ, аю, аєш, док. Постій¬ 
но погрожуючи, викликати у кого- 
небудь страх, переляк. • страхати, 
страшйти, погрбжувати. □ заляку¬ 
вання, діеприкм. заляканий; заля¬ 
каність. 
ЗАМАЗУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗАМАЗАТИ, ажу, ажеш, док. 1. 
Покривати шаром фарби, мастила 
і т. ін. 2. Заповнювати отвори, щіли¬ 
ни чимось в’язким, липким. • за¬ 
ліплювати, зашпарбвувати. -Ф* За¬ 
мазувати (замйзати) очі кому — 
відвертати чию-небудь увагу; обду¬ 
рювати; Замазувати (замазати) 
рбта кому— примушувати кого-не¬ 
будь мовчати, діючи підкупом, лес¬ 
тощами. 3. розм. Забруднювати. 
//□ замазування, замазувальний. 
ЗАМАЗКА, и, ж. Спеціально ви¬ 

готовлена в’язка речовина для за¬ 
мазування щілин і тріщин. 
ЗАМАНУТИСЯ, неться, док., без- 

ос. Виникнути, з’явитися (про якесь 
бажання), прийти на думку; захо¬ 
тітися. • запрагнути, зажадати. 
ЗАМАНЮВАТИ, юю, юеш, недок. 

ЗАМАНЙТИ, аню, аниш, док. При- 
ваблюючи чим-небудь, заохочувати, 
спонукати до дії, приєднуватись до 
когось. • занаджувати, принаджу¬ 
вати. 4» Калачбм (мбдом, добром 
і т. ін.) не заманйти — не прива¬ 
бити ніякою принадою. □ заманю¬ 
вання, заманливий, присл. заман¬ 
ливо; заманливість. 
ЗАМАХ, у, ч. 1. Спроба незакон¬ 

но зробити що-небудь, насильно 
відібрати, захопити, привласнивши 
щось, позбавити чогось. 2. Намір 
зробити, створити що-небудь. 
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ЗАМАШИСТИЙ, а, е. 1 . Для яко¬ 
го характерні широкі, вільні рухи. 
2. розм. Який має значні розміри. 
// □ присл. замашисто. 
ЗАМАШНИЙ, а, е, розм. 1. Яким 

добре, легко, зручно махати. 2. Зроб¬ 
лений з великим розмахом; сильний. 
3. перен. Спритний, жвавий, мотор¬ 
ний; влучний. 
ЗАМЕРЗАТИ, аю, аєш не док., 

ЗАМЕРЗНУТИ і ЗАМЕРЗТИ, зну, 
знеш, док. І. Перетворюватися на 
лід; покриватися льодом, кригою. 2. 
Відчувати сильний холод. • закля¬ 
кати, дубіти. 3. Умирати від холо¬ 
ду. // □ замерзання, дієприкм. за¬ 
мерзлий. 
ЗАМЕТ, у, ч. Кучугура снігу, на¬ 

несена вітром. 
ЗАМЕТІЛЬ, і, ж. Сильний вітер 

із снігом. • хуртовйна, завія, хуга. 
ЗАМИКАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАМКНУТИ, ну, неш, док. 1. За¬ 
чиняти на замок, засув, ключ і т. ін. 
• запирати, защіпати, засувати. 
Ф Замикати (замкнути) рот (рбта, 
уста) — замовкати; примушувати 
кого-небудь мовчати. 2. Залишати 
когось, щось у замкненому при¬ 
міщенні. □ дієприкм. замйканий. 3. 
Охоплювати когось, щось, з’єдную¬ 
чись кінцями. 3. Бути останнім, 
крайнім. // □ замикання, замкнен¬ 
ня, замикальний. 
ЗАМИЛЮВАТИ , ЮЮ, ЮЄШ, не¬ 

докЗАМИЛИТИ, милю, мйлйш, 
Док. 4» Замйлювати (замйлйти) очі, 
зневажл. — навмисно приховувати 
недоліки, створювати враження, що 
становище набагато краще, ніж 
€ в дійсності. • дурйти, обводити, 
обманювати, обкручувати, ошукува¬ 
ти, туманити. □ замйлювання. 
ЗАМИНАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., ЗАМ’ЯТИСЯ, мнуся, мнеш¬ 
ся, док. Відчувати збентеження, не¬ 
рішучість. • ніяковіти. 
ЗАМИСЕЛ, слу, ч. 1. План пев- 

Них Дій, рішення щось зробити. 

• задум. 2. Провідна ідея, основна 
думка художнього твору. 
ЗАМИСЛЮВАТИСЯ , ююся, 

юешся, недок., ЗАМИСЛИТИСЯ, 
люся, лишся, док. Поринати в роз¬ 
думи над чим-небудь, про щось, 
розмірковувати. • задумуватися. 
□ замишляти (замйслювати), 
дієприкм. замйслений; замйс- 
леність, присл. замйслено. 
ЗАМІЖЖЯ, я, с. Одруження, 

шлюб (стосовно до жінки). □ за¬ 
міжній, присл. заміж. 
ЗАМІНЯТИ', яю, яєш і ЗАМІ¬ 

НЮВАТИ, юю, юєш, недок., ЗАМІ¬ 
НЯТИ, міню, міниш, док. 1. Вико¬ 
ристовувати, вживати і т. ін. замість 
чого-небудь щось інше. • пере¬ 
міняти. 2. Використовуватися 
замість іншого; виступати у функції 
чогось. // □ заміна, дієприкм. за¬ 
мінений, замінний; замінник, замін¬ 
ність. 
ЗАМІНЯТИ2, яю, яєш, док., розм. 

Те саме, що промінйти. 
ЗАМІСНИК, а, ч.; у зверт. за¬ 

міснику. Той, хто заміщає на пев¬ 
ний період когось на посаді відсут¬ 
нього керівника. 
ЗАМІСТЬ, прийм. І. з род. 

Сполучення з прийм. виражають 
відношення заміни, заміщення, об¬ 
міну. 2. Є частиною складеного 
підрядного сполучника замість того 
щоб, виражаючи заміну однієї дії 
іншою. 
ЗАМІСЬКИЙ, а, е. Який знахо¬ 

диться за околицями міста. • при- 
міськйй. 
ЗАМІТАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАМЕСТЙ, ту, етеш, док. 1. Мітлою 
або віником збирати сміття. За¬ 
мітати (заместй) слідй — знищува¬ 
ти, приховувати все, що може ви¬ 
крити чиї-небудь вчинки, дії або 
бути доказом злочину. 2. тільки не¬ 
док. Рухаючись, торкатися поверхні 
землі, підлоги і т. ін. нижнім краєм 
занадто довгого одягу. 3. Засипати, 
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покривати кого-, що-небудь чимось 
сипким (снігом, піском і т. ін.). 
ЗАМГТКА, и, ж. 1. Короткий за¬ 

пис думки. • нотатки. 2. Невелика 
стаття, повідомлення у газеті. 
• допис. 
ЗАМІШАННЯ, я, с. 1. Стан збен¬ 

теження, зніяковілості. 2. Раптове 
безладдя, розгубленість. • біганй- 
на, метушня, сум’яття. 
ЗАМКНЕНИЙ, ЗАМКНУТИЙ, 

а, е. 1. Діеприкм. до замкнути у 1, 
2 знач. 2. узнай, прикм. Який не має 
розривів, кінці якого з’єднуються 
в одній точці (про лінію, геометрич¬ 
ну фігуру і т. ін.). Д Замкнене 
(зймкнуте) (електрйчне) кбло, 
ел. — система з’єднаних між собою 
і з джерелом електричного струму 
провідників, якими проходить 
струм. 3. у знач, прикм. Який не має 
виходу. Замкнений простір. 4. 
у знач, прикм., перен. Відокремле¬ 
ний від інших, недоступний для них. 
5. у знач, прикм., перен. Неговір¬ 
кий. 4» Замкнений (зймкнутий) 
у собГ — відлюдкуватий, мовчаз¬ 
ний. □ замкненість, присл. замкне¬ 
но, присл. замкнуто. 
ЗАМКНУТІСТЬ, тості, ж. Відо¬ 

собленість від інших, зосереджен¬ 
ня уваги на своїх власних інтере¬ 
сах. • нетоварйськість, відлюдність. 
ЗАМОВЛЯТИ, гію, гієш, недок., 

ЗАМОВИТИ, влю, виш, док. 1. До¬ 
ручати кому-небудь зробити щось 
у певний, наперед визначений 
термін; замовляти страви у ресто¬ 
рані; замовляти телефонну розмо¬ 
ву. 4» Замбвити |д6бре (при- 
хйльне)| слбво (словачко) за 
кого— клопотатися, просити за ко¬ 
гось. □ замовлення, замбвник, 
діеприкм. замбвлений. 2. етн. Про¬ 
мовляти магічні слова, які, за на¬ 
родними уявленнями, мають ча¬ 
клунську силу, впливають на когось, 
щось, лікують хвороби, загоюють 
рани тощо. 4» Замовляти (замбви¬ 

ти) кров — припиняти кровотечу, 
промовляючи магічні слова. • від- 
вертати, відшіптувати. □ діеприкм. 
замбвлений; замовляння. 
ЗАМОВЧУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

докЗАМОВЧАТИ, чу, чиш, док. 
Зумисне приховувати щось; не роз¬ 
повідати про когось, щось. 
ЗАМОЖН И Й, а, е. Який володіє 

значними матеріальними цінностя¬ 
ми, живе в достатку. • забезпече¬ 
ний, статечний, багатий, маєтний, 
грошовйтий, імущий. □ замбжність, 
присл. замбжно. 
ЗАМОК, мка, ч. Укріплене жит¬ 

ло феодала доби середньовіччя 
з оборонними, господарськими 
і т. ін. будівлями, звичайно оточене 
високим муром. • фортеця, палац. 
ЗАМОК, мка, ч. 1. Пристрій для 

замикання чого-небудь ключем. 
-Ф* На замку б^ти: а) бути замк¬ 
неним; б) бути недоступним, добре 
охоронятися; Тримйти під замкбм 
кого, що— старанно охороняти, на¬ 
дійно оберігати, суворо наглядати 
за ким-, чим-небудь; За трьомй (сі¬ 
мома) замкйми — надійно, абсо¬ 
лютно неприступно. • запір, діад. 
колодка (замбк, що вйсить). 2. За¬ 
стібка для одягу, браслетів, намис¬ 
та і т. ін. • застібка. 3. техн. 
Пристрій для з’єднання рухомих 
частин механізму, машини і т. ін. 4. 
У деяких видах вогнепальної 
зброї — пристрій, призначений для 
здійснення пострілу. 5. архіт. Цент¬ 
ральний камінь арки. 
ЗАМОЛОДУ, присл. За молодих 

літ, у молоді роки. 
ЗАМОРОЗОК, зку, ч., ЗАМО¬ 

РОЗКИ, ів, мн. Незначний ранко¬ 
вий (нічний) мороз весною або во¬ 
сени. • прйморозки, діал. зазимки, 
рідко заморозь, недбсвіт (ранкбві 
заморозки). 
ЗАМША, і, ж. М’яка і тонка 

шкіра з ворсистою поверхнею, ви¬ 
готовлена способом жирового дуб- 
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лення з оленячої, лосевої або овечої 
шкури. □ замшевий. 
ЗАМШИТИСЯ , йться, ЗАМШІ¬ 

ТИ, іе, док. Порости мохом. 
• діеприкм. замшілий. 
ЗАНАДТО, присл. Дуже, над¬ 

міру. • надто. 
ЗАНАПАЩАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАНАПАСТИТИ, ащу, астйш, док. 
1. Заподіювати смерть, призводити 
до загибелі; робити кого-небудь не¬ 
щасливим. 4» Занапащати (зана- 
пастйти) життя (вік, дблю і т. ін.): 
а) робити важким, нещасливим 
своє або чуже життя; б) заподіюва¬ 
ти собі смерть, гинути. 2. Недбай¬ 
ливо ставитися до кого-, чого-небудь, 
призводити до руйнування, повно¬ 
го занепаду; знищувати. // • за- 
губйти, знівечити, сплюндрувати, 
розм. доконати. 
ЗАНЕДБУВАТИ, ую, уеш, док., 

ЗАНЕДБАТИ, аю, аєш, док. 1. Пе¬ 
реставати дбати, піклуватися про 
щось, когось, залишати без уваги, 
не цікавитися ким-, чим-небудь. 
□ занедбання, занедбування, 
діеприкм. занедбаний, занедбува¬ 
ний. • занехаювати. 2. Залишати без 
догляду, доводити до занепаду. 
□ діеприкм. занедбаний; занед¬ 
баність. 
ЗАНЕДУЖУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., ЗАНЕДУЖАТИ, аю, аєш, док. 
Ставати хворим, злягти. • захворю¬ 
вати. 
ЗАНЕПАДАТИ, аю, аєш, недок., 

занепасти, аду, адеш, док. і. 
Погіршуватися, ослаблюватися, 
знижувати рівень розвитку, опиня¬ 
тися в стані розкладу; втрачати 
політичну або економічну мо¬ 
гутність. • зубожіти; деградувати, 
регресувати; хйріти, загнивати, руй¬ 
нуватися, розкладатися. 2. Утрача¬ 
ти сили, здоров’я, доходити до по¬ 
вного виснаження, ослаблення 
фізичних чи духовних сил. -Ф* Зане¬ 
падати (занепасти) д^хом — 

утрачати бадьорість, упадати у від¬ 
чай. // □ занепад, діеприкм. зане- 
палий. 
ЗАНЕПОКОЄНИЙ, а., е. Який 

перебуває в стані душевного неспо¬ 
кою. • неспокійний, схвильбваний, 
стурббваний,знервбваний,стривб- 
жений, 
ЗАНОСИТИ, бшу, бсиш, недок., 

ЗАНЕСТЙ, су, сеш, док. 1. Достав¬ 
ляти, приносити щось комусь. 2. 
Переміщати щось в інше місце. 
4» Кудй і вброн кістбк не занб- 
сить — дуже далеко. 3. Піднімати 
або відводити вбік (руку, зброю 
і т. ін.), наміряючись ударити або го¬ 
туючись щось зробити. *❖* Занбсити 
(занестй) руку на що— мати намір 
відібрати що-небудь у когось; 
Смерть занеслй свою гбстру кбсу 
над ким — про загрозу смерті, за¬ 
гибелі. 4. Покривати або заповню¬ 
вати чим-небудь; засипати. // □ за¬ 
несення, діеприкм. занесений. 
ЗАНОСИТИСЯ, бшуся, бсишся, 

недок., ЗАНЕСТИСЯ, суся, СЄШСЯ, 

док. Підніматися високо вгору; 
здійматися. 2. розм. Хизуватися, 
гордитися, виявляти зарозумілість. 
ЗАНОЧОВУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., ЗАНОЧУВАТИ, ую, уеш, док. 
Залишатися де-небудь на ночівлю. 
ЗАНОШУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗАНОСИТИСЯ, бситься, док. Дов¬ 
го носячи, робити брудним, не¬ 
свіжим (про одяг). □ діеприкм. за¬ 
ношений; заношеність. 
ЗАНУРЮВАТИ, юю, юєш і ЗА¬ 

НУРЯТИ, яю, яеш, недок., ЗАНУ¬ 
РИТИ, рю, риш, док. Опускати, 
поміщати кого-, що-небудь у ріди¬ 
ну або сипку речовину. 
ЗАНУРЮВАТИСЯ , ююся, юеш- 

ся і ЗАНУРЯТИСЯ, яюся, йєшся, 
недок., ЗАНУРИТИСЯ, рюся, риш- 
ся, док. 1. Опускатися у воду або 
якусь іншу рідину; / Зариватися 
у що-небудь сипке. • поринати, 
пірнати, опускатися. 2. перен. 



ЗАОДНО 350 ЗАПАЛЮВАТИ 

Віддаватися якій-небудь справі. 
• захбплюватися, поринати. За¬ 
нурюватися (зануритися) вдумкй 
(рбздуми) — глибоко замислюва¬ 
тися, не помічаючи нічого навколо 
себе. 
ЗАОДНО, присл. 1. Разом з ки¬ 

мось, у згоді, одностайно. 2. Одно¬ 
часно з чим-небудь. 
ЗАОХОЧУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ЗАОХОТИТИ, очу, отиш, док. Схва¬ 
ленням, нагородою, прикладом спо¬ 
нукати кого-небудь до дії; виклика¬ 
ти бажання краще виконувати 
якусь роботу. □ заохочення, заохб- 
чувальний (заохотливий), присл. 
заохочувально (заохочувано), 
діеприкм. заохочуваний, заохочений. 
ЗАОЧІ, присл. За відсутності 

того, кого це стосується; позаочі. 
ЗАОЩАДЖЕННЯ, я, с. 1. Збе¬ 

реження, вигода, одержана в ре¬ 
зультаті дбайливого використання 
чого-небудь; економія. 2. тільки ми. 
Сума зібраних, накопичених гро¬ 
шей. 
ЗАОЩАДЖУВАТИ, ую, уеш, 

недок., ЗАОЩАДИТИ, джу, диш, 
док. Складати, нагромаджувати 
внаслідок доцільного, дбайливого 
використання; зберігати, зменшува¬ 
ти витрати. □ діеприкм. заощаджу¬ 
ваний, заощаджений. 
ЗАОЩАДЛИВИЙ, а, е. Який 

уміє дбайливо витрачати що-не- 
будь. • ощаднйй, бережлйвий, еко- 
нбмний. □ заощадливість. 
ЗАПАДАТИ , аю, аєш, недок., 

ЗАПАСТИ, аду, адеш, док. 1. Опус¬ 
катися, провалюватися, утворюючи 
западину, заглибину. □ западистий. 
2. Увалюватися всередину (про очі, 
щоки і т. ін.). ^ Щоб бчі не запа¬ 
дали, жарт. — побажання здоров’я. 
3. перен. З’являтися, виникати. За¬ 
пала думка. <ґ Западати (запйсти) 
в душу, серце кому, а) надовго за¬ 
пам’ятовуватися, глибоко вразивши; 
б) дуже подобатися; Запасти в бко 

(бчі) кому— дуже сподобатися. 4. 
Починати, наставати (про вечір, ніч, 
темряву, тишу і т. ін.). 
ЗАПАДИНА, и, ж. Заглиблене 

місце у чому-небудь. / Понижена 
місцевість порівняно з навколишнім 
рельєфом. • під, падина, паділ, яма, 
балка; заглибина, жблоб (переваж¬ 
но між горами, скелями); котловина, 
падь (звичайно поросла лісом). 
Д Очна западина — заглиблення, 
в якому міститься очне яблуко. 
ЗАПАДНЯ, і, ж. 1. Пастка або 

інший пристрій для ловіння звірів, 
птахів. 2. перен. Безвихідне і за¬ 
грозливе становище, в яке потрап¬ 
ляє хтось унаслідок підступних дій 
когось. 
ЗАПАЛ, у, ч. 1. Стан великого 

внутрішнього збудження, піднесен¬ 
ня, жадоба діяльності, пристрасть 
до чого-небудь; найвище напружен¬ 
ня, найповніший прояв чого-небудь. 
• енергія, завзяття, захоплення, 
піднесення, наснага, ентузіазм, 
пафос, захват, азарт, жар, за¬ 
пальність, гарячковість, порйв. 
Д 3 запалом — палко, пристрас¬ 
но, з натхненням; У запалі — у стані 
сильного збудження, хвилювання 
і т. ін. 
ЗАПАЛ, у, Ч., спец. Пристрій ДЛЯ 

запалювання вибухової речовини. 
• детонатор, підривнйк. □ запаль¬ 
ний, запальник. 
ЗАПАЛЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

док., ЗАПАЛИТИ, палю, палиш, 
док. 1. Видобувати вогонь, викли¬ 
кати горіння чогось; засвічувати. 
*❖* Хоч запалй — важко знайти 
кого-, що-небудь. • спонукати, на¬ 
дихати. 2. перен. Захоплювати кого- 
небудь якоюсь ідеєю, власним при¬ 
кладом. 3. перен. Викликати 
яке-небудь сильне почуття. *❖* Запа¬ 
лювати (запалйти) кров (душу* 
сірце) — викликати у когось які- 
небудь сильні почуття. 4. перен. 
Викликати появу на чомусь блис- 
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ку, сяйва. / Зробити червоним унас¬ 
лідок хвилювання. 5. мед. Виклика¬ 
ти запалення якого-небудь органу 
або частини тіла. 
ЗАПАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який слу¬ 

жить для запалювання. Д Запальна 
(запалювальна) бомба, військ. — 
бомба, призначена для запалюван¬ 
ня чого-небудь. 2. перен. Який за¬ 
хоплює, збуджує, викликає хвилю¬ 
вання, дає натхнення, приваблює 
чим-небудь. • палкйй, пристрасний, 
гарячий, азартний, захоплюючий. 3. 
перен. Який бурхливо реагує на 
все, легко збуджується, роздрато¬ 
вується. • порйвний, шпаркйй, не- 
вйтриманий, імпульсйвний, екс- 
пансйвний, гарячкуватий (про 
людину та її характер). // □ за¬ 
пальність, присл. запально. 4. 
мед. Пов’язаний із запаленням — 
хворобливим процесом, який су¬ 
проводжується підвищенням тем¬ 
ператури, напуханням і почерво¬ 
нінням ураженої частини тіла. 
ЗАПАЛЬНИЧКА, и, ж. Невелич 

кий кишеньковий прилад для добу¬ 
вання вогню. 
ЗАПАМОРОЧУВАТИ, ую, уєш, 

не док., ЗАПАМОРОЧИТИ, чу, 
чиш., док. Позбавляти когось мож- 
ливості ясно сприймати дійсність, 
розуміти, мислити; затуманювати 
свідомість. Запаморочувати го¬ 
лову кому: а) викликати хворобли¬ 
вий стан, коли втрачається почуття 
рівноваги і все навколишнє ніби 
хитається; б) позбавляти кого-не- 
будь можливості ясно міркувати, 
тверезо оцінювати дійсність; захоп¬ 
лювати, закохувати кого-небудь 
У себе. • розм. чманіти. □ запамо¬ 
рочення, запаморочливий (запамо- 
рочний), запаморочливість, присл. 
запаморочливо (запаморочно). 
ЗАПАНІБРАТА, присл. Як 

3 рівним; фамільярно. Говорити за- 
пинібрата. □ запанібратство, за¬ 
панібратський. 

_ЗАПЕКЛИЙ 

ЗАПАРА, и, ж. Рідке тісто, виго¬ 
товлене запарюванням борошна га¬ 
рячим молоком чи водою і потім 
заправлене дріжджами, що викори¬ 
стовується для замісу дріжджово¬ 
го тіста. • опара, рбзчина, 
ЗАПАС, у, ч. 1. Певна кількість 

чогось, заготовленого заздалегідь. 
Д Про запас — на всякий випадок; 
наперед, заздалегідь, завчасно. 
• припас, фонд. □ запасливий, за¬ 
пасливість, запаснйй. 2. Певна 
кількість корисних копалин, які 
можна використовувати. • мн. ре¬ 
сурси, потенціал. 3. перен. На¬ 
явність чогось, що нагромаджуться 
протягом певного часу. 4. військ. Ка¬ 
тегорія громадян, які перебувають 
на військовому обліку і можуть бути 
в разі потреби мобілізовані. □ за- 
паснйк. 
ЗАПАСКА, и. Ж. Жіночий одяг, 

що використовується замість спід¬ 
ниці для обгортання стану поверх 
сорочки. • спіднйця, дерга. 
ЗАПАХ, у, ч. Властивість пред¬ 

метів, речовин діяти на органи нюху 
і сприйматися ними. • повів, пбдих, 
розм. дух, чад (міцний запах), настій 
(стійкий запах), пахощі, аромат. 
□ запахнути (запахтіти), запахтйти. 
ЗАПАШНИЙ, а,е. Я кий має при¬ 

ємний запах; сповнений пахощів. 
• духмяний, ароматний, розм. за¬ 
пашистий, розм. пахучий. □ за¬ 
пашність, присл. запашно. 
ЗАПЕВНЯТИ, йю, яєш, і рідко 

ЗАПЕВНЮВАТИ, юю, юєш, нелок., 
ЗАПЕВНИТИ. ню, НИЩ, док., КОГО 
в чому. Переконувати когось у чо¬ 
мусь, твердити щось. • упевняти, 
завірйти. □ запевнення, діеприкм. 
запевнений. 
ЗАПЕКЛ И Й, а, е. 1. Безрозсуд¬ 

но упертий, надзвичайно наполег¬ 
ливий у досягненні мети. • затйтий, 
непримиримий. 2. Жорстокий, спов¬ 
нений гнівного завзяття. 3. Який 
упадає у крайність у вияві своїх 
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поглядів, переконань. • закорені¬ 
лий. 4. Який із запалом займається 
чимось. • завзятий. 5. Дуже силь¬ 
ний, довготривалий, напружений 
(про дії, процеси); нестримний (про 
почуття). □ запеклість, присл. за¬ 
пекло. 
ЗАПЕРЕЧУВАТИ, ую, уеш, не- 

док., ЗАПЕРЕЧИТИ, чу, чиш, док. 
1. Не погоджуватися, висловлюва¬ 
ти протилежну думку, спростовува¬ 
ти що-небудь. • суперечити, опро¬ 
тестувати, спростовувати. 2. Не 
визнавати чогось, відкидати існу¬ 
вання, необхідність, обов’язковість 
чого-небудь. • перекреслювати. 
// □ заперечливий, присл. запе¬ 
речливо; заперечливість, заперечен¬ 
ня, заперечний, присл. заперечно. 
ЗАПИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАПНУТИ і розм. ЗАП’ЯСТИ, 
пну, пнеш, док. 1. Завішувати, 
закривати чим-небудь; пов’язува¬ 
ти голову хусткою. 2. Огортати, 
покривати собою. 3. Загортати 
поли одягу. 
ЗАПИРАТИ йю, йєш, недок., 

ЗАПЕРТИ, пру, преш, ДОК. 1. ЩО. 

Закривати, замикати (на замок, на 
засув). 2. Замикати в якомусь місці, 
приміщенні. Ф Запирати (заперти) 
дух (у грудях) — перешкоджати 
вільно дихати, утруднювати ди¬ 
хання. 
ЗАПИРАТИ2, аю, аєш, недок., 

ЗАПРАТИ, перу, переш, док. 1. 
Прати окремі забруднені місця чо¬ 
гось. 2. Поганим пранням робити 
білизну рудою, сірою. 
ЗАПИСИЙК, а, ч. Книжечка для 

записів, нотаток. 
ЗАПИСУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ЗАПИСАТИ, ишу, ЙШЄШ, ДОК. 1. 
Занотовувати на папері, виклада¬ 
ти у письмовій формі. / Фіксувати 
на плівці, платівці для наступного 
відтворення звуку. 2. Уносити у спи¬ 
сок, реєстр і т. ін. // □ запис, запй- 
сування, дієприкм. запйсаний. 3. 

розм. Документально оформляти 
спадщину, відписувати. 
ЗАПИСУВАЧ, а, ч.; у зверт. за- 

пйсувачу. Той, хто записує усну на¬ 
родну творчість, мову і т. ін. 
ЗАПИТ, у, ч. 1. Вимога дати якісь 

відомості або офіційне роз’яснення 
з приводу чогось. 2. Потреби в чому- 
небудь, культурні і духовні інтере¬ 
си людей. 
ЗАПІВДАРМА, присл. За пів¬ 

ціни. 
ЗАПІВНІЧ, присл. Після півночі. 
ЗАПІКАНКА, и, ж. 1. Страва, що 

готується способом запікання. 2. 
Горілка, заправлена прянощами 
і витримана певний час у гарячій 
печі. 
ЗАПІЧОК, а, ч. 1. Місце на печі, 

відгороджене комином. 2. Заглиби¬ 
на в бічній, задній або передній 
стіні печі, де зберігають предмети 
домашнього вжитку, продукти. 
• закапелок. 
ЗАПЛАВА, и, ж. Низинна міс¬ 

цевість біля річки, озера, яка затоп¬ 
люється під час весняної повені. 
• заплав, заплавина, плавні, обо¬ 
лонь. □ заплавний. 
ЗАПЛІДНЮВАТИ , юю, юєш, 

недок., запл іднйти , ню, нйш, 
док. 1. Робити здатним дати плід 
або потомство. 2. Сприяти родю¬ 
чості: засівати землю насінням. 
// □ запліднення, дієприкм. за¬ 
пліднений; запліднення. 
ЗАПЛІШКА, и, ж. Клинець, який 

забивається для укріплення чого- 
небудь. • плішка, спец, заклинок 
ЗАПЛЮЩУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., ЗАПЛЮЩИТИ, щу, щиш, 
док. Закривати очі, опускаючи по¬ 
віки. • замружувати, зажмурюва¬ 
ти. 
ЗАПОБІГАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАПОБІГТИ, іжу, іжйш, док. 1. Не 
допускати щось заздалегідь. • від¬ 
вертати, відводити, попереджати, 
уникати. □ запобігання. 2. тільки 
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□ запопадливість, присл. запопад- 
ливо. 
ЗАПОРОЖЕЦЬ, рїжця, у.. 

у зверт. запорожцю, мн ЗАПО- 
РГЖЦІ, ів. 1. Жителі Запоріжжя. 
2. іст. також ЗАПОРОЖЦІ, ів Ук¬ 
раїнські козаки, які жили в пониззі 
Дніпра за порогами в XVI — 
XVIII ст. 
ЗАПОРУКА, и, ж. Забезпечення 

чого-небудь, гарантія, свідчення 
чого-небудь. 
ЗАПРОВАДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ЗАПРОВАДИТИ, джу, диш, 
док. 1. Установлювати, розпочина¬ 
ти, уводити щось нове у дію, у прак¬ 
тику. • упроваджувати, увбдити. 
□ запровадження, діеприкм. запро¬ 
ваджений. 2. тільки док., розм. 
Відправити, завести кого-небудь 
кудись. • розм. запротбрити, розм. 
упектй. 
ЗАПРОДАНЕЦЬ, я, ч.; у зверт. 

запрбданцю. Людина, яка з корис¬ 
ливою метою зраджує кого-, що-не- 
будь. □ запроданство, запродан¬ 
ський. 
ЗАПРОСТО, присл. Без цере¬ 

моній, без дотримання формально¬ 
стей; як рівний з рівним; без зусиль. 
ЗАПРУДА, и, ж. Спорудження 

для підняття рівня води в річках, 
струмках. • гребля. □ запруджу¬ 
вати, діеприкм. запруджений. 
ЗАПРЯГАТИ, аю, йєш, недок., 

ЗАПРЯГТЙ, яжу, ЯЖЄШ, ДОК. 1. 
Упряжжю з’єднати тяглову твари¬ 
ну з возом, саньми, екіпажем, готу¬ 
ючи до їзди. 2. перен., розм. На¬ 
вантажити важкою роботою, 
примусити багато працювати. 
□ запряжний, діеприкм. запряже¬ 
ний, запряжка і запряг. 
ЗАПУСКАТИ1, аю, аєш, недок., 

ЗАПУСТИТИ, пущу, пустиш, док. 
1. Примушувати піднятися, злетіти. 
2. розм. Помахом руки змусити ле¬ 
тіти з метою влучити у когось, щось 
і т. ін. • кйдати, метнути, розм. 

шпурнути, розм. жбурнути. 3. При¬ 
водити в дію, в рух (двигуни, меха¬ 
нізми, машини і т. ін.). Запуска¬ 
ти (запустйти) у виробнйцтво — 
налагоджувати, починати масове 
виробництво чого-небудь. 4. Зану¬ 
рювати, устромляти в середину 
чого-небудь. 4- Запускати (запустй¬ 
ти) р^ку (руки, лапу) у що— при¬ 
власнювати щось чуже. • опускати 
ЗАПУСКАТИ 2, аю,аєш, недок, 

ЗАПУСТЙТИ, пущу, пустиш, док. 
1. Залишити без нагляду, догляду, 
доводити до запустіння. / Не ліку¬ 
ючи, дати ускладнитися хворобі. 
• занедбувати, занехаювати, заро¬ 
стати (про землю). 2. Починати 
відрощувати (вуса, бороду). 3. Пе¬ 
реставати доїти корову перед оте¬ 
ленням. 
ЗАП’ЯСТЯ, я, с. 1. Частина кисті 

руки, що прилягає до передпліччя. 
• зап’ясток, розм. плесно. 2. При¬ 
краса, яку носять на руці. • брас¬ 
лет. 
ЗАРАДИ, прийм., з род. Ужи¬ 

вається при вказівці на різні обста¬ 
винні значення (причини, мети 
тощо), а також на об’єкт, в інтере¬ 
сах якого що-небудь здійснюється. 
ЗАРАЗ, присл. 1. Також з част. 

«же», «таки». Дуже швидко; негай¬ 
но. 2. У даний момент, час; тепер. 3. 
З першого погляду; відразу. 
ЗАРАЗ, присл., розм. Одночасно 

з чим-небудь, відразу. 
ЗАРАНІ, присл., розм. 1. Рано- 

вранці. 2. Заздалегідь. 3. Раніше, 
ніж завжди; передчасно. • зарання. 
ЗАРАХОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАРАХУВАТИ, ую, уєш, док. 
1. Уключати до складу кого-, чого- 
небудь; брати на роботу, навчання 
і т. ін. • зачисляти, приймати, за- 
пйсувати; оформляти. 2. Брати до 
уваги, ураховувати, включати в ра¬ 
хунок чого-небудь. 3. Оцінювати 
виконання певної навчальної (спор¬ 
тивної і т. ін.) програми. // □ зара- 
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хбвування (зарахування), дієприкм. 
зарахований 
ЗАРІКАТИСЯ , аюся, аєшся, не- 

док., ЗАРЕКТЙСЯ, ечуся, ечешся, 
док. Давати обіцянку не робити 
чого-небудь. Д Не зарікайся (не за¬ 
рікайтесь) — уживається для 
підкреслення ймовірності настання 
чого-небудь небажаного. • закаяти¬ 
ся, клястися □ зарікання. 
ЗАРОБІТОК, тку, ч. 1. Плата за 

виконану роботу. • зарібок (зарб- 
бок), приробіток (додатковий заро¬ 
біток), оклад, ставка (зарплата 
відповідно до посади, кваліфікації). 
2. перев. мн. Праця, на яку на¬ 
ймається хто-небудь з метою заро¬ 
бити гроші. // □ заробітний, заст. 
заробітчанин, заробітчанський. 
ЗАРОБЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ЗАРОБЙТИ, роблю, рббиш, док. 1. 
Мати право або домовленість на 
плату за виконану роботу. / Мати 
вигоду внаслідок певних дій. • під¬ 
робляти (додатково), отрймувати, 
одержувати. 2. перен., розм. Дося¬ 
гати, отримати що-небудь своєю 
працею, вчинками і т. ін. Заробити 
право на відпочинок. • заслужйти. 
/ Діставати покарання за свої вчин¬ 
ки. ^ Заробити на горГхи — діста¬ 
ти покарання. 3. розм. Закривати 
отвір, забиваючи, закладаючи його 
чим-небудь. • забивати, зарівнюва¬ 
ти. 4. розм. Робити кого-, що-небудь 
брудним. • забруднювати, заялбжу- 
вати. // □ дієприкм. зароблений 
(а також у знач. ім. зароблене). 
ЗАРОДОК, дка, ч. 1. Організм 

У ранній період свого розвитку, що 
живиться за рахунок матері або 
поживних речовин у яйці. • плід, 
зачаток, біол. ембрібн. 2. Початок, 
зачаток; початковий стан чогось, 
здатного до розвитку. Д У зйрод- 
КУ — на самому початку, у зарод¬ 
ковому стані 
ЗАРОЗУММ И Й, а, е. Який три¬ 

мається, поводиться гордовито, са- 

мовпевнено, підкреслюючи свою 
перевагу над іншими. • гбрдий, 
гордовйтий, погордливий, бундюч¬ 
ний, пихатий, чванлйвий, рідкоспе- 
сйвий, розм. гоноровйтий, книжн. 
високодумний. □ зарозумілець, за¬ 
розумілість і зарозуміння, присл. 
зарозуміло, зарозумітися. 
ЗАРОСТІ, ів, мн. Рослини (кущі, 

дерева), що густо розрослися. • мн. 
зарослі, гущавина, гущина, гуща, 
розм. гущавінь, чагарнйк. □ зарос¬ 
тати, зарбслий, заростання. 
ЗАРУЧИНИ, мн. Обряд оголо¬ 

шення дівчини і хлопця, що мають 
намір одружитися, нареченими. 
• обручення, мн., заст. змовини, 
мн., заст. зговбрини. □ заручати, за¬ 
ручання і заручення, дієприкм. за¬ 
ручений (а також у знач. ім. зару¬ 
чений, а, е). 
ЗАРУЧНИК, а, ч.; у зверт за руч¬ 

нику. Особа, насильно затримува¬ 
на з метою одержання грошей або 
виконання яких-небудь зобов’язань, 
вимог державою, організацією, гру¬ 
пою, до яких ця особа належить. 
ЗАРЯДЖАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАРЯДЙТИ, ряджу, рядиш, док. 1. 
Укладати заряд у вогнепальну 
зброю. • набивати. □ заряд, заряд¬ 
ний, зарядження, зарядженість. 2. 
Готувати до дії якийсь апарат, 
уставляючи щось. 3. Надавати елек¬ 
тричної енергії якомусь тілу. □ за¬ 
рядженість, дієприкм. заряджений. 
4. перен. Збуджувати, надавати лю¬ 
дині сильних почуттів. 
ЗАСАДА1, и, ж. 1. Приховане 

місце, яке використовується для 
раптового нападу. • засідка, залб- 
га. 2. Спосіб раптового нападу із 
укриття. 3. Озброєний загін, замас¬ 
кований в укритті для раптового 
нападу. / Засідка, залога, чата. 
ЗАСАДА2, и, ж., книжн. 1. Осно¬ 

ва чогось, те головне, на чому щось 
ґрунтується. 2. Головне, вихідне 
положення; основа світогляду, пра- 

12* 
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вило поведінки. 3. Спосіб, метод 
здійснення чого-небудь. 
ЗАСВІТЛА, присл. До настання 

темноти. 
ЗАСВОЮВАТИ, юю, юєш, не док., 

ЗАСВОЇТИ, 6ю, бїш, док. 1. У про¬ 
цесі вивчення чого-небудь, ознайом¬ 
лення з чимось набувати якихось 
знань, розуміти, з’ясовувати щось. 
• освбїти, опанувати, оволодіти 
чим, осягнути, поглинути (глибоко, 
міцно), подужати. 2. фізіол. Погли¬ 
нувши, переварювати, перетравлю¬ 
вати (їжу, поживні речовини). 
□ засвбюваність. // □ діеприкм. 
засвбєний і засвбюваний; засвоєн¬ 
ня і засвбювання. 
ЗАСИДЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., ЗАСЙД1ТИ, джу, диш, док. 1. 
Забруднювати калом (про комах, 
птахів). 2. Довго або незручно си¬ 
діти в однаковому положенні, ви¬ 
кликаючи затерплість якоїсь части¬ 
ни тіла, утрату гнучкості в тілі. 
Д Засйдіти яйцб — сидячи на яйці, 
довести до розвитку в ньому зарод¬ 
ка або зіпсувати його (про птахів). 
// □ діеприкм. засйджений. 

ЗАСИЛАТИ, йю, аєш, медок., 
ЗАСЛАТИ, зашлю, зашлеш, док. 1. 
Посилати, відправляти куди-небудь 
далеко або не за призначенням. 
/ Направляти з яким-небудь дору¬ 
ченням. Засилати (заслати) ста¬ 
ростів — посилати старостів до 
дівчини, просячи згоди на шлюб. 2. 
Караючи, переміщати у віддалене 
місце. □ заслання, засланець. 
// □ засилання, засланий. 

ЗАСИПАТИ \ аю, аєш, медок., 
ЗАСЙ ПАТИ, плю, плеш, док. 1. 
Накидати, наповнивши чимось сип¬ 
ким. 2. Заносити, покривати шаром 
чого-небудь сипкого. 3. Насипати 
куди-небудь; додавати у рідку стра¬ 
ву крупу, пшоно і т. ін // □ заси¬ 
пання, засипнйй, засйпка. 4. перен. 
направляти що-небудь до кого-не- 
будь у великій кількості. Засипати 

подарунками. 5. перен., розм. До¬ 
водити незнання, неспроможність 
у чому-небудь. • розм. провалй- 
тися. 
ЗАСИПАТИ2, аю, аєш і ЗАСИ¬ 

НАТИ, аю, аєш, недок., ЗАСНУТИ, 
ну, неш, док. 1. Поринати в сон. 2. 
перен. Переставати сприймати що- 
небудь; слабнути, притуплюватися 
(про відчуття, почуття). 3. розм. 
Перестати дихати, померти. 
/ перен. Переставати виявляти оз¬ 
наки життя; завмирати, затихати. 
Ф Заснути навіки (довіку, вічним 
сном) — умерти. 
ЗАСИПАТИ3, аю, йєш, недок., 

ЗАСПАТИ, плю, пйш, док. Не про¬ 
кинутися вчасно, спати довше, ніж 
потрібно. 
ЗАСІБ, собу, ч. 1. Прийом, спеці¬ 

альна дія, що уможливлює здійснен¬ 
ня, досягнення чого-небудь. • спб- 
сіб, прийбм, лад з прийм. «на» та 
означ., чи в оруд, з означ., зразбк, 
кшталт. 2. Те, що служить знаряд¬ 
дям у якій-небудь дії, справі. / За¬ 
соби виробництва. 3. перев. ми., 
рідко. Гроші, матеріальні цінності, 
достатки. Д Засоби для (до) 
існування — те, що необхідне для 
життя (про харчі, одяг і т. ін.). 
ЗАСІВАЛЬНИК, а, ч., етп.; 

у зверт засівальнику. Той, хто вітає 
з Новим роком, посипаючи при цьо¬ 
му зерном у господі. 
ЗАСІВАТИ, аю, аєш і ЗАСІЮ¬ 

ВАТИ, юю, юєш, недок., ЗАСІЯТИ, 
ію, ієш, док. 1. Кидати зерно, на¬ 
сіння в землю, розтрушуючи і роз¬ 
сипаючи його. 2. Займати посівами 
яку-небудь ділянку землі. // □ засів, 
засівання, засівнйй. 3. перен. По¬ 
кривати, застеляти собою поверхню 
чого-небудь. Зірки засіяли небо. 
•Ф- Засівати землю слізьмй — пере¬ 
живати горе, бути нещасним. 4. пе¬ 
рен. Покривати шкіру (про вуса, бо¬ 
роду, веснянки). 5. тільки док 
Почати сіяти (про дощ). 6. тільки 
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недок., етн. Посипати зерном в хаті, 
кімнаті, вітаючи з Новим роком. 
ЗАСІДАТЕЛЬ, я, ч.\ у зверт. за¬ 

сідателю. Виборний представник 
населення, що бере участь у роз¬ 
гляді судової справи. Д Народний 
засідатель — виборний представ¬ 
ник трудящих, який бере участь 
у розгляді справ народним судом. 
□ засідательський, засідальни- 
цький. 
ЗАСІДАТИ1, аю, аєш, лише не¬ 

док., Обговорювати, вирішувати які- 
небудь питання; брати участь у за¬ 
сіданні. □ засідання. 
ЗАСІДАТИ 2, аю, аєш, недок., 

ЗАСГСТИ, сяду, сядеш, док, 1. Сіда¬ 
ти де-небудь, зручно влаштував¬ 
шись. 2. Старанно і ретельно при¬ 
ступати до якої-небудь роботи. 3. 
Надовго залишатися, розташовува¬ 
тися де-небудь, не залишаючи цьо¬ 
го місця. 4. Заховатися в засідці, 
потай розташуватися в якому-не- 
будь укріпленому місці, підстеріга¬ 
ючи когось. □ засідання. 5. Зупиня¬ 
тися, потрапляючи в непридатне 
для проїзду місце; застрявати в чо- 
му-небудь. 6. Укріплятися у свідо¬ 
мості, у серці і т. ін. 
ЗАСІК, а, ч. Відгороджене місце 

(або великий нерухомий ящик з ля¬ 
дою) для зберігання зерна, борош¬ 
на, картоплі і т. ін. • діал. засіка, 
сусік, переруб. 
ЗАСІКА, и, ж. Штучна перешко¬ 

да із зрубаних дерев для захисту 
від нападу ворога. 
ЗАСКАКУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗАСКОЧИТИ, чу, чиш, док. 1. 
Стрибаючи, забиратися, проникати 
куди-небудь. Заскочити на воза. 
• застрйбувати. 2. Швидко, стрімко 
рухаючись, потрапляти куди-не¬ 
будь / розм., спец. Під час руху 
якогось механізму вийти зі свого 
місця; зачепитися. Пружина заско¬ 
чила. 3. розм. Заходити, забігати 
куди-небудь ненадовго, мимохідь. 

Заскочити на хвилинку у гості. 4. 
розм. Забігати наперед, випереджа¬ 
ючи інших. 
ЗАСЛАБНУТИ і заслабти, 

бну, бнеш, док., розм. Захворіти, 
стати хворим. • злягтй. 
ЗАСЛІНКА, и, ж. Пристрій із 

жерсті для закривання отвору ку¬ 
хонної печі. • розм. затулка, діал. 
заслона. 2. Пристрій для закриван¬ 
ня будь-яких отворів. І І □ заслонй- 
ти, діепрнкм. заслбнений. 
ЗАСЛУГА, и, дав. і місц. заслузі. 

Учинок, діяльність, які заслугову¬ 
ють визнання, високої оцінки. Д По 
заслузі — відповідно до того, чого 
гідний. 2. розм. Винагорода, відзна¬ 
ка. // □ заслугбвувати, діепрнкм. 
і прикм. заслужений. 
ЗАСМАГА, и, ж. Золотисто-ко¬ 

ричневий або темний колір шкіри 
від тривалого перебування на сонці, 
вітрі. • загар, смага. □ засмагати, 
засмаглий, засмаглість. 
ЗАСМУЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАСМУТЙТИ, смучу, сму¬ 
тиш, док. Викликати смуток у ко- 
го-небудь; робити похмурим, 
безрадісним, смутним кого-не- 
будь. • смутйти, печалити, 
потьмарювати, рідше журйти, 
розм. розстрбювати. 
ЗАСНОВУВАТИ1, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАСНУВАТИ, ую, убш, док. 
Давати початок існуванню чогось, 
створювати; закладати підвалини 
чогось. • закладати, фундувати, 
рідше починати. □ заснбвник, за¬ 
снування, засновництво, заснбв- 
ницький, діепрнкм. заснований. 
ЗАСНОВУВАТИ2, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАСНУВАТИ, ую, убш, док. 
Затягувати нитками, павутинням 
якусь площу; покривати, затягува¬ 
ти що-небудь чимсь. Зморшки за¬ 
снували обличчя. / Наповнювати, 
огортати, оповивати. Дим заснував 
кімнату. □ заснбвування, діепрнкм. 
заснбваний. 
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ЗАСНЯДІТИ, джу, диш, док. 1. 
Покритися пліснявою. • заплісня¬ 
віти. 2. перен. Довго перебуваючи 
де-небудь, отупіти, збайдужіти. 
ЗАСПІВ, у, ч. 1. Початок співу. 

2. Вступна частина пісні або кож¬ 
ного куплета. 3. Початок фольклор¬ 
ного твору (билини, думи тощо), як 
правило, не пов’язаний безпосеред¬ 
ньо з його основним змістом; поча¬ 
ток літературного твору. // □ за¬ 
співувати, заспівувач, діеприкм. 
заспіваний. 
ЗАСПОКОЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ЗАСПОКОЇТИ, 6ю, 6ІШ, ДОК. 

1. Викликати почуття спокою, роз¬ 
віювати тривогу, вгамовувати хви¬ 
лювання. Ф Заспокбїти старість 
чию — зробити життя старої лю¬ 
дини спокійним, безтурботним. 
• утішити, угамувати, розрадити, 
розраяти, підбадьбрити. 2. Знімати 
біль, вгамовувати голод, спрагу 
і т. ін. • послаблювати, пригамува- 
ти (трохи, на якийсь час). 3. Приму¬ 
шувати кого-небудь поводитися, 
триматися тихо, спокійно. • утихо- 
мйрювати, розм. угомонити, розм. 
угбвтати. 4. Задовольняти якісь по¬ 
чуття, прагнення. Заспокоїти ціка¬ 
вість. 
ЗАСТАВА1, и, ж. 1. Майно або 

цінності, які віддаються кредито¬ 
рові для забезпечення одержуваної 
позички або здійснення угоди. 
• заклад. 2. Річ, яка залишається 
у того, хто видає позичку. // □ за- 
ставнйй, заставник. 
ЗАСТАВА2, и, ж. 1. іст. Місце 

в’їзду до міста або виїзду з нього, 
що охороняється. 2. Невеликий сто¬ 
рожовий загін. • пікет, варта. 
ЗАСТАВАТИ, таю, таєш, недок., 

ЗАСТАТИ, ану, анеш, док. 1. Усти¬ 
гати знайти, побачити кого-небудь 
десь. 2. Несподівано виявляти, зна¬ 
ходити, бачити когось у якому-не- 
будь місці, положенні, становищі. 
/ Відбутися, настати зненацька під 

час перебування кого-небудь у яко¬ 
мусь місці (про які-небудь події, 
явища природи). • захопйти, при- 
хопйти, прихватйти, настйгнути, за¬ 
сягнути, розм. захватйти, розм. за¬ 
стукати, розм. накрйти. 
ЗАСТАВЛЯТИ ', яю, яєш, недок., 

ЗАСТАВИТИ, ВЛЮ, ВИШ, ДОК. 1. 
Покривати всю поверхню чимось 
або заповнювати весь простір. • за¬ 
харащувати. 2. Загороджувати, за¬ 
кривати когось, щось. // □ заста¬ 
вляння. 
ЗАСТАВЛЯТИ2, яю, яєш, недок., 

ЗАСТАВИТИ, ВЛЮ, виш, док. 
Віддавати що-небудь у заставу кре¬ 
диторові для забезпечення одержу¬ 
ваної позички або здійснення уго¬ 
ди. • закладати. □ заставляння, 
діеприкм. заставлений. 

ЗАСТАВЛЯТИ3, яю, яєш, недок., 
ЗАСТАВИТИ, влю, виш, док. Ста¬ 
вити перед необхідністю, примушу¬ 
вати робити щось. • присйлувати, 
змушувати, невблити. □ заставля¬ 
ння, діеприкм. заставлений. 
ЗАСТАРІЛИЙ, а, е. 1. Який ви¬ 

йшов з ужитку, не відповідає сучас¬ 
ним вимогам. • несучйсний, ана¬ 
хронічний, патрірхальний, ірои. 
доісторйчний, ірон. допотбпний, 
архаїчний, віджйлий (віджйтий), 
перестарілий. 2. Невиліковний (про 
хворобу). • задавнений. // □ за¬ 
старілість. 
ЗАСТЕРІГАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАСТЕРЕГТИ, ежу, ежеш, док. 1. 
Заздалегідь попереджати когось 
про щось небезпечне, небажане. 
• остерігати, перестерігати; обері¬ 
гати. 2. Робити додаткове зауважен¬ 
ня, роз’яснюючи або уточнюючи 
думку. // □ застереження (засто- 
рбга). 
ЗАСТИЛАТИ, аю, аєш і ЗАСТЕ¬ 

ЛЯТИ, я ю, яєш і /7/д/гоЗАСТЕЛЮ- 
ВАТИ, юю, юєш, недок., ЗАСЛА¬ 
ТИ, стелю, стелеш і ЗАСТЕЛ ЙТИ, 
стелю, стелиш, док. 1. Розгортаючи 
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що-небудь, покривати поверхню (па¬ 
пером, тканиною і т. ін.). / Укрива¬ 
ти собою землю (про рослини). 2. 
Закривати, огортати, заволікати 
(про туман, хмари; сльози). • затя¬ 
гувати. // □ застилання,застил. 
ЗАСТІБАТИ, аю, аєш і рідше 

ЗАСТІБУВАТИ, ую, уєш, недок., 
ЗАСТЕБНУТИ, стебну, стебнеш 
і рідко ЗАСТІБЙУТИ, стібну, стіб- 
неш, док. З’єднувати, скріплювати 
одяг, взуття і т. ін. за допомогою 
ґудзиків, гапликів, кнопок тощо. 
• рідше защіпати. □ застібка. 
ЗАСТГЙ, тбю, ч. 1. Відсутність 

руху, нерухомість. 2. перен. Від¬ 
сутність розвитку, несприятлива 
для розвитку чого-небудь зупинка. 
// □ застійний, застійність, застбю- 
ватися. 
ЗАСТОПОРЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ЗАСТОПОРИТИ, рю, риш, 
док. 1. Зупиняти рух машини, меха¬ 
нізму. 2. Затримувати будь-яку дію, 
роботу. 
ЗАСТОСОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ЗАСТОСУВАТИ, ую, уєш, 
док. Використовувати, вводити 
у практику. • уживати, запро¬ 
ваджувати. □ застосбвування 
і застосування, застосовний, за¬ 
стосовність, діеприкм. застосбвува- 
ний і застосбваний. 
ЗАСТРГЛЬНИК, а, ч.; у зверт. 

застрільнику. Зачинатель; той, хто 
першим починає яку-небудь справу. 
ЗАСТУВАТИ, ую, уєш і ЗА¬ 

СТИТИ, защу, застиш, недок., 
розм. Закривати, затуляти собою 
Що-небудь; заважати, заслоняючи 
світло. ^ Застувати (застити) очі 
(зір) кому — заважати добре 
бачити. 
ЗАСТУДА, и, ж. Хворобливи 

стан людини, зумовлений переохі 
лодженням організму. • простуд, 
розм захолбда. □ застуджу ваті 
Діеприкм. застуджений, присл. зі 
студжено 

ЗАСТУП1, а, ч. Звужена донизу 
залізна лопата для земляних робіт. 
• рискаль, копанйця. 
ЗАСТУП2, у, ч., спорт. Вихід за 

обмежувальну лінію. 
ЗАСТУПАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАСТУПИТИ, ступлю, ступиш, 
док. 1. Загороджувати, заслоняти, 
оповивати кого-, що-небудь. Хма¬ 
ри заступили сонце. ^ В^ха за¬ 
ступає, безос. — втрачається слух. 
2. розм. Заходити за що-небудь. 
Під час гри заступити межі во¬ 
лейбольної площадки. З. Заміня¬ 
ти когось, щось; тимчасово вико¬ 
нувати чиїсь обов’язки, функції. 
• заміщати, заміняти; підмінйти 
(на короткий час). 4. перен. Роби¬ 
ти неяскравим, неважливим, дру¬ 
горядним. 5. Приступати до робо¬ 
ти, чергування і т. ін. Заступити 
в наряд. 
ЗАСТУПНИК, а, ч.; у зверт за¬ 

ступнику. 1. Помічник вищої поса¬ 
дової особи (постійна посада). За¬ 
ступник декана. 3. Той, хто захищає 
кого-небудь. • захиснйк. □ заступ¬ 
ницький. 
ЗАСУДЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАСУДИТИ, суджу, судиш, 
док. 1. Визначати покарання вин¬ 
ному. • присуджувати, осуджува¬ 
ти. 2. Ставитися до когось, чогось 
негативно, висловлючи незадоволен¬ 
ня; не схвалювати. □ діеприкм. за¬ 
суджений, засудження (засуджу¬ 
вання). 
ЗАСУКУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗАСУКАТИ, засукаю, засукаєш 
і засучу, засучиш, док. Підверта¬ 
ючи, загинаючи краї, робити корот¬ 
шим (одяг, частини одягу). • загор¬ 
тати. 
ЗАСУХА, и, ж. Тривала відсут¬ 

ність дощу, що призводить до виси¬ 
хання ґрунту і загибелі рослинності. 
• посуха, бездощів’я. □ засушува¬ 
ти, засушування, засушливий, 
діеприкм. засушений. 



ЗАСУХОСТІЙКИЙ 360 ЗАТИРАТИ 

ЗАСУХОСТІЙКИЙ, й, е. Здат- 
ний витримувати засуху (про рос¬ 
лини). □ засухостійкість. 
ЗАСЬ, виг. 1. Уживається при 

вираженні заперечення чого-небудь, 
відмови від чогось. 2. У значенні 
присудка неможна. 
ЗАТАМОВАНИЙ, а, е. Який ви¬ 

являється не повною мірою (перев. 
про почуття). • стрйманий, при¬ 
глушений, придушений, здушений, 
причаєний, розм. здбржаний. 
ЗАТАЮВАТИ, юю, юеш, не док., 

ЗАТАЇТИ, аю, аїш, док. Зберіга¬ 
ти в таємниці; не виявляти своїх 
почуттів. 4* Затаювати (затаїти) 
дйхання (дух, вГддих і т. ін.). — 
переставати або дуже тихо якийсь 
час дихати, щоб зробитися не¬ 
помітним; Затйювати (затаїти) 
в собі — приховувати від інших 
якісь відомості або почуття. 
□ діеприкм. затаюваний; затаю¬ 
вання. 
ЗАТВЕРДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ЗАТВЕРДИТИ, джу, диш, 
док. 1. Схвалювати що-небудь, вва¬ 
жати остаточно вирішеним. 2. На¬ 
давати юридичної сили постанові, 
рішенню і т. ін. 3. Обирати кого- 
небудь на якусь посаду. • призна¬ 
чати. // □ діеприкм. затверджений 
і затверджуваний; затвердження 
і затверджування. 
ЗАТВОР, а, ч., спец. Пристрій, 

який закриває отвори в різних ме¬ 
ханізмах, приладах. Затвор руш¬ 
ниці. 
ЗАТВОРНИК, а, ч.; у зверт. за- 

твбрнику, церк. Чернець, який по¬ 
стійно знаходиться в келії, не 
спілкується з людьми. • аскет, са¬ 
мітник, відлюдник, пустельник, пе¬ 
черник. □ затвбрництво, затвбр- 
ницький. 
ЗАТЕ, епод. Уживається для про¬ 

тиставлення членів речення, частин 
складного речення або речень. 
• проте, однак. 

ЗАТЕМНА, присл., розм. 1. До 
світання, поки ще темно. 2. Пізно 
ввечері, коли вже темно. 
ЗАТЕМНЮВАТИ, юю, юєш 

і ЗАТЕМНЯТИ, яю, яєш, недок., 
ЗАТЕМНЙТИ, ніЬ, нйш, док. 1. Зро¬ 
бити щось темним або невидним, 
прикривши світло; робити темним, 
маскуючи. • затьмйти, затьмарити, 
отьмарити, потьмарити, притемнй- 
ти, притінйти (трохи, не зовсім). 2. 
перен. Робити кого-, що-небудь 
менш помітним, значним. 3. перен. 
Уносити щось неприємне, важке 
у чиєсь життя. 4. перен. Робити 
менш зрозумілим, ясним, виразним. 
^ Затемнювати (затемнйти) рб- 
зум (свідбмість і т. ін.) — позбав¬ 
ляти можливості правильно спри¬ 
ймати і усвідомлювати що-небудь. 
ЗАТИКАТИ, б ю, йєш, недок., 

ЗАТКНУТИ, ну, неш, док. 1. 
Щільно заповнювати, закривати 
отвір, засуваючи в нього щось. • за¬ 
бивати, закупбрювати (щільно), за¬ 
конопачувати (перев. клоччям і т. ін. 
шпарини, дірки), закоркбвувати 
(перев. пляшку корком). Затика¬ 
ти в^ха — не звертати уваги на що- 
небудь; Затикйти (заткнути) 
діркй — нашвидкуруч, частково за¬ 
повнювати нестачу в чому-небудц 
Затикати (заткнути) рота (гбрло, 
пбльку і т. ін.) — примушувати за¬ 
мовкнути. 2. Усувати, устромляти 
щось кудись; ховати. «Ф- Затикати 
(заткн^ти)за пояс— перевершува¬ 
ти кого-небудь в чомусь, переважа¬ 
ти. // □ затикання. 
ЗАТИРАТИ, аю, йєш, недок., 

ЗАТЕРТИ, тру, треш, док. 1. Усу¬ 
вати за допомогою тертя нерівності. 
• вирівнювати, згладжувати. □ за¬ 
тиральний. 2. перен. Робити менш 
відчутним або знищувати зовсім. 
•Ф- Затирати (затбрти) слід (слі- 
дй) — знищувати згадку про кого-, 
що-небудь або доказ, що свідчить 
проти когось. З Навмисно примен- 
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шувати роль, значення кого- або 
чого-небудь, не давати можливості 
відзначитися. 4. Перешкоджати 
вільно рухатися, стискаючи, здав¬ 
люючи (про людину в натовпі, ко¬ 
рабель у кризі тощо). 5. перен. Го¬ 
тувати що-небудь, розтираючи, 
розмішуючи, перетворюючи в одно¬ 
рідну масу. // □ затирання. 
ЗАТИСКАТИ, аю, аеш і ЗАТИ¬ 

СКУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗА¬ 
ТИСНУТИ, ну, неш, док. 1. Охопив¬ 
ши з усіх боків, міцно здавлювати; 
стискати. Затйснути в кулак — 
позбавити кого-небудь прав, волі, 
примусити залежати від себе; За¬ 
тйснути в лещйта — поставити 
в безвихідне, залежне від кого-, 
чого-небудь становище. □ затискан¬ 
ня, затискач, затискнйй. 2. перен. 
Позбавляти можливості вільно ру¬ 
хатися, пересуватися. / Заважати 
вільному розвиткові; припиняти 
прояв чогось. 3. розм. Міцно при¬ 
тискати одне до одного, стуляти. 
Д Затискати (затйснути) дух 
(дйхання і т. ін.), безос. — про стис¬ 
нення у грудях, горлі, яке утруднює 
дихання; Затискати (затйскувати, 
затйснути) кулак — міцно стуля¬ 
ти пальці в кулак під упливом яко- 
го-небудь почуття (гніву, обурення, 
переляку і т. ін.). // □ затискуван¬ 
ня, дієприкм. затйснений і затйсну- 
тий; затйскувач. 
ЗАТ Й Ш Н Й Й, затйшна, затйшне. 

1. Захищений від вітру. • тйхий. 2. 
перен. Не бурхливий, не сильний. 
• спокійний. 3. Зручний, приємний 
для перебування в ньому. • упоряд¬ 
кований. □ затйшність, присл. 
затйшно. 
ЗАТЙШОК, шку, ч. 1. Тихе місце, 

захищене від вітру. 2. Відсутність 
звуків, шумів, метушні. • тйша. 3. 
Спокій, порядок, зручність. 4. перен. 
Стан душевного спокою, тихої втіхи. 
ЗАТІНОК, нку, ч. 1. Місце, захи¬ 

щене, прикрите від сонячних про¬ 

менів чи іншого джерела світла. 2. 
Відбиток на чому-небудь якогось 
предмета, освітленого з проти¬ 
лежного боку. • тінь. 
ЗАТІРКА, и, ж., кул. Страва, зва¬ 

рена на воді або молоці з розтерто¬ 
го в дрібні кульки борошна з во¬ 
дою. Ф- Дати затірки — побити. 
діал. стйранка. 
ЗАТОКА, и, ж. Частина водного 

простору, що вдається, заклинюєть¬ 
ся в сушу. • бухта (невелика глибо¬ 
ка морська затока), лагуна (негли¬ 
бока морська затока), сага (річкова 
затока), губа (морська затока ра¬ 
зом з гирлом річки, що впадає в неї, 
перев. на півночі), лиман (затока 
з морською водою в гирлі річки), 
фібрд (довга й вузька морська за¬ 
тока з високими стрімкими берега¬ 
ми, звичайно на півночі), коліно, 
завороть. 
ЗАТОН, у, ч. 1. Місце, затоплене 

водою річки, озера, що розлилися, 
або спокійна, тиха затока річки, 
озера. • плавня. 2. Спеціально за¬ 
хищене від течії і льодоходу місце 
або природна затока річки, присто¬ 
совані для ремонту чи зимової сто¬ 
янки суден. 
ЗАТУЛЯТИ, яю, яєш і розм. 

ЗАТАЮВАТИ, юю, юєш, недок., 
ЗАТУЛ ЙТИ, тулю, тулиш, док. 1. 
Закривати, загороджувати, робити 
невидним або недоступним. • за¬ 
слоняти, ховати. -Ф Затулйти (за¬ 
тул йти) дірку — заповнювати брак, 
нестачу в кому-, чому-небудь. 2. 
розм. Закривати що-небудь розгор¬ 
нуте, стуляти; заплющувати очі. 
*Ф Затулйти (затулйти) очі (ві¬ 
ченьки): а) навмисно не помічати 
чого-небудь; б) обманювати кого-не¬ 
будь; в) стуляти повіки померлому. 
Затулйти (затулйти) рот (рота, 
уста і т. ін.): а) замовкати; б) не 
давати можливості висловлювати¬ 
ся. 3. перен. Відсовувати на задній 
план, робити менш значним, дру- 
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горядним. т тамувати, приглушу¬ 
вати. 
ЗАТУМАНЮВАТИ, юю, юєш, 

не док., затумАнйти , аню, анйш, 
док. 1. Затемнювати, закривати, 
затягувати туманом, імлою, димом, 
робити нечітко видним. • огортати, 
оповивати. *Ф Затуманювати (зату¬ 
манити) очі — позбавляти кого-не- 
будь можливості правильно спри¬ 
ймати навколишнє. 2. перен. Робити 
що-небудь невиразним, незрозумі¬ 
лим. • затемнювати. *Ф Затуманю¬ 
вати (затуманити) голову (розум 
і т. ін.) — затьмарювати свідомість 
чим-небудь. // □ дієприкм. зату¬ 
манений; затуманення. 
ЗАТЯТИИ, а, е. 1. Я кий уперто 

наполягає на своєму, домагаєть¬ 
ся свого. • упертий, стійкий, не¬ 
похитний. 2. Який виражає най¬ 
вищий ступінь ознаки, вияву 
чогось; затяжний. • запеклий, ска¬ 
жений, лютий. // □ затятість, 
присл. затято. 
ЗАТЬМАРЮВАТИ, юю, юєш, 

не ДОК., затьмарити, рю, риш, 
док. 1. Покривати щось тьмою, 
імлою, робити щось темним. • за¬ 
темнювати. 2. перен. Перевершува¬ 
ти когось своїми якостями, здіб¬ 
ностями. 3. перен. Робити менш 
зрозумілим; заплутувати; позбавля¬ 
ти ясності, гостроти. *Ф Затьмарю¬ 
вати рбзум, свідбмість — позбав¬ 
ляти здатності ясно мислити, 
тверезо сприймати дійсність. 4. пе¬ 
рен. Робити безрадісним, сумним, 
зажуреним; печалити. // □ затьма¬ 
рений, затьмарення. 
ЗАУВАЖУВАТИ і ЗАВВАЖУ¬ 

ВАТИ, ую, уєш, недок:, ЗАУВАЖИ¬ 
ТИ і ЗАВВАЖИТИ, жу, жиш, док. 
1. Коротко висловлюватися з при¬ 
воду чогось. 2. Робити кому-небудь 
зауваження, виявляти несхвалення, 
указуючи на помилки. 3. розм Звер¬ 
тати увагу на кого-, що-небудь; по¬ 
мічати 

ЗАХАРАЩУВАТИ, ую, уєш, не¬ 
док., ЗАХАРАСТЙТИ, а іду, астйш, 
док. Заповнювати, безладно застав¬ 
ляти місце, простір чим-небудь гро¬ 
міздким, непотрібним; скупчуватись 
у великій кількості, запруджувати. 
□ захаращений, захаращеність, за¬ 
харащення і захаращування. 
ЗАХВАТ, у, ч. Велике внутрішнє 

піднесення, збудження, найбільший 
вияв чого-небудь, схвалення. 
Л У захваті — у стані сильного 
збудження, завзяття; Із захватом — 
захоплено, пристрасно, з натхнен¬ 
ням. • порив, запал, захбплення. 
ЗАХВАТ, ч. 1. род. а. Привлас¬ 

нення чого-небудь чужого. 2. род. 
а, техн. Пристрій для захоплення 
чого-небудь. 3. род. у. Відстань між 
крайніми точками чого-небудь роз¬ 
горнутого; ширина робочого ходу 
машини. Д Роббчий захвбт, техн. — 
площа, простір, охоплюваний ким-, 
чим-небудь під час роботи. <г На 
весь захв&т — широко, скільки мож¬ 
на охопити за один раз. 
ЗАХИСТ, у, ч. 1. Оборона, охо¬ 

рона кого-, чого-небудь від не¬ 
безпечних дій. 2. Заступництво, 
підтримка. *Ф Брати (взйти) під 
захист — заступатися за кого-, що- 
небудь, захищати. 3. Місце, спору¬ 
да, де можна захиститись, захо¬ 
ватись від кого-, чого-небудь. 
• укриття, захисток. 4. Відстоюван¬ 
ня на суді інтересів звинуваченого; 
сторона, яка здійснює на суді за¬ 
хист. • оборона. 5. спорт. Ті, що під 
час гри у футбол, хокей і т. ін. захи¬ 
щають свої ворота; протилежне — 
н&пад. 6. Прийом гри в шахи. 
// □ захисний, захйснйк, захищати. 
ЗАХІД1, ходу, ч. 1. Одна з чоти¬ 

рьох сторін світу і напрямку; про¬ 
тилежне — схід. • мор. вест, діад 
спадень. / Західна Європа, країни 
Західної Європи. 2. Спуск сонця за 
обрій; частина обрію, де заходить 
сонце (звичайно вогняно-червона 
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заграва над обрієм). Стойти при 
заході — починати заходити (про 
небесні світила). 3. перен. Межа, 
кінець чого-небудь. На заході літ 
(життй) — на схилі віку. 
ЗАХІД2, ходу, ч. 1. Абстрагована 

опредмечена дія, пов’язана з пере¬ 
суванням у просторі. 4- За однйм 
заходом: а) одноразово, одночасно 
з чим-небудь; б) одразу, в один 
прийом. 2. перев. мн Сукупність 
дій, що мають на меті здійснення 
чого-небудь. 3. розм. Клопіт, моро¬ 
ка. Ф Заходу [не] вартий (вар¬ 
то) — [не] вартий витрачених зу¬ 
силь, які не дадуть ніякого наслідку. 
ЗАХОДЖУВАТИСЯ, уюся, уєш- 

ся і ЗАХОДИТИСЯ, джуся, ДИШ- 
ся, не ДОК., ЗАХОДИТИСЯ, оджуся, 
бдишся, док. Починати що-небудь 
робити, братися за виконання чого- 
небудь. Захбдиться на що — іде 
до чогось. 2. Починати вживати за¬ 
ходи щодо впливу на кого-небудь. 
ЗАХОДИТИСЯ, джуся, дишся, 

не док., ЗАЙТИСЯ, йдуся, йдешся, 
док., розм. 1. Важко дихати; дуже 
сильно плакати, нестримно сміяти¬ 
ся, судорожно кашляти, кричати 
і т. ін. • задихатися, захлинатися. 
*$• Сбрце захбдиться (зайшлбся) — 
стискається (стислося) серце від 
чого-небудь; Захбдитися (зайтйся) 
г&вканням — починати гавкати, 
захлинаючись (про собак); валува¬ 
ти; Захбдитися (зайтйся) каш¬ 
лем — починати дуже кашляти; За¬ 
хбдитися (зайтйся) крйком — 
починати кричати, галасувати; 
Захбдитися (зайтйся) плачем 
(риданням, сльозйми і т. ін.) — 
починати плакати, гірко ридати; 
Захбдитися (зайтйся) смГхом 
(реготом) — починати голосно, 
Дзвінко сміятися; реготати. 2. По¬ 
криватися або наповнюватися чим- 
небудь. Зайтйся рум’йнцем — 
почервоніти (від сорому, збентежен¬ 
ня, задоволення і т. ін.). 

ЗАХОПЛЮВАТИ, юю, юеш, не- 
док., ЗАХОПЙТИ, оплю, бпиш, док. 
1. Хватаючи, брати що-небудь. 

Захопйти шйлом патоки — за¬ 
знати невдачі; У дві прйгорщі не 
захбпиш — дуже багато. • схоплю¬ 
вати. 2. Брати щось, когось із со¬ 
бою; примушувати рухатися в тому 
самому напрямку. З Брати силою 
кого-, що-небудь • оволодівати. 4. 
тільки док. Застати кого-, що-небудь 
несподівано, зненацька. 5. Пересу¬ 
ваючись, поширюватися на якомусь 
просторі. *❖* СкГльки оком захбпиш; 
Скільки бко захопить — скільки 
можна побачити, осягнути зором. 6. 
перен. Дуже приваблювати, викли¬ 
кати великий інтерес до когось, чо¬ 
гось. Захбплювати (захопйти) 
дух (пбдих): а) дуже хвилювати; 
б) безос., про утруднення в диханні 
від чого-небудь. □ дієприкм. захоп¬ 
лений; захопленість, захоплення. 
ЗАЦІКАВЛЮВАТИ, юю, юеш, 

не док., зацікавити , ВЛЮ, ВИШ, 
док. Викликати у кого-небудь інте¬ 
рес до когось або до чогось; привер¬ 
тати чиюсь увагу. □ дієприкм. 
зацікавлений; зацікавленість, заці¬ 
кавлення, присл. зацікавлено. 
ЗАЧАРОВУВАТИ, ую, уеш, не- 

док., ЗАЧАРУВАТИ, ую, уєш, док. 
1. Діяти на когось чарами, ворож¬ 
битством. • заворожувати. 2. 
Справляти надзвичайно приємне 
враження, приваблювати, виклика¬ 
ти почуття захоплення своєю чарі¬ 
вністю. • заворбжувати, чарувати, 
захбплювати, підкоряти, полонити, 
заполоняти, розм. зачудбвувати. 
ЗАЧЙН, зачину, ч. 1. Вступ, по¬ 

чаток в епічних творах народної 
творчості. 2. розм. Перший момент 
вияву якої-небудь дії, явища, про¬ 
цесу. • початок, почин. 
ЗАЧИНАТЕЛЬ, я, ч.; у зверт. 

зачинателю. Той, хто першим почи¬ 
нає яку-небудь важливу, серйозну 
справу, закликає до цього. • іні- 
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ціатор, піонбр, застрільник, заснбв- 
ник. 
ЗАЧИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАЧАТИ, чну, чнеш, док. 1. Дава¬ 
ти початок чому-небудь, розпочина¬ 
ти щось; становити початок чого- 
небудь. 2. тільки док. Зародити, дати 
початок життю. □ зачинання. 
ЗАЧИНЯТИ, яю, яеш, недок., 

ЗАЧИНЯТИ, чиню, чиниш, док. 1. 
Закривати (двері, вікна, узагалі все 
розкрите). • прикривати, прихиля¬ 
ти (тихо, плавно), причиняти, при¬ 
туляти (перев. нещільно, неповні¬ 
стю). 2. Припиняти на якийсь час 
діяльність якої-небудь установи, 
підприємства. 3. Поміщати кудись, 
позбавляючи свободи, волі. • ув’я¬ 
знювати. // □ зачинений, зачиня¬ 
тися. 
ЗАЧІПАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗАЧЕПЙТИ, еплю, епиш, док. 1. 
Торкатися до кого-, чого-небудь під 
час руху. М^хи не зачіпбти (не 
зачепйти) [мізйнцем]; Пбльцем не 
зачіпати (не зачепйти) кого — не 
завдавати нікому шкоди, неприєм¬ 
ності, образи. 2. перен. Утручатись 
у чиєсь життя, завдаючи неприєм¬ 
ностей. • кривдити. Д Зачіпати (за¬ 
чепйти) інтереси кого— завдавати 
шкоди чиїм-небудь інтересам. 
3. перен. Захоплювати щось, поши¬ 
рюватися на щось. 4. перен. Звер¬ 
тати увагу на що-небудь, згадува¬ 
ти щось. 5. перен. Заговорювати 
з ким-небудь, звертаючи на себе 
увагу; критикою і висміюваннями 
викликати на суперечку. 6. перен. 
Хвилювати, турбувати. • тривбжи- 
ти, непокбїти. Д Зачіпбти (зачепй¬ 
ти) честь (гідність, самолюбство) 
кого — образити кого-небудь. За¬ 
чіпати (зачепйти) вбзом кого— ро¬ 
бити кому-небудь неприємність, 
ображати; Зачіпбти (зачепйти) за 
болюче місце — виводити з терпін¬ 
ня, дошкуляти; Зачіпбти (зачепй¬ 
ти) (за) д^шу (сбрце); Зачіпати 

(зачепйти) струни душі (сбрця) — 
глибоко зворушувати, хвилювати; 
Зачіпбти (зачепйти) заживб: а)об¬ 
ражати; б) викликати глибокі почут¬ 
тя, дуже хвилювати. // □ зачіпан¬ 
ня, зачіпка, зачіпливий, присл. 
зачіпливо. 
ЗАЧІСКА, и, ж. Укладене, під¬ 

стрижене або завите волосся на го¬ 
лові. □ зачісувати, зачісування. 
зашарГтися , ІЮСЯ, ІЄШСЯ, ДОК. 

Почервоніти, укритися рум’янцем. 
• зарум’янитися, розчервонітися, 
порожевіти, зажеврітися, сполум’я- 
ніти, спломеніти, запаленітися, за¬ 
пашіти, спалахнути. □ дієприкм. 
зашарілий. 
ЗАШЕРХАТИ, бє, недок., ЗА- 
ШЕРХНУТИ і ЗАШбРХТИ, хне, 
док. 1. Покриватися тонким шаром 
льоду. • замерзати. 2. Утрачати во¬ 
логість поверхні, пересихати; става¬ 
ти шкарубким (звичайно про шкіру 
рук, обличчя). □ дієприкм. зашерх¬ 
лий. 
ЗАШКАРУБНУТИ, ну, неш, док. 

1. Узятися цупкою кіркою, покри¬ 
тися дрібними колючими нерівнос¬ 
тями, стати жорстким. 2. перен. Зу¬ 
пинитися у своєму розвиткові. 
□ зашкарублий, зашкарублість. 
ЗАШМОРГ, у, ч. По-особливому 

зав’язаний вузол з мотузки, шнура 
і т. ін., який легко розв’язується. 
/ Петля для зтягнення з метою уду¬ 
шення. Затягтй збшморг — по¬ 
кінчити життя самогубством; позба¬ 
вити людину життя; Ускочити 
в збшморг — потрапити в небезпеч¬ 
не становище; Лізти у зашморг: 
а) кінчати життя самогубством; 
б) ставити себе у несприятливі умо¬ 
ви, дуже ризикувати; Тримати (дер¬ 
жати) язйк на зашморзі — мовча¬ 
ти, не розголошувати чогось; 
Узйти в зашморг — оточити з усіх 
боків. 
ЗАШПОРИ, рів, мн., розм. 1 

Гострий біль у кінцівках рук або 
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ніг від морозу. 2. перен. Пережи¬ 
вання, страх, душевний біль. 
ЗАЙВА, и, ж. 1. Офіційне звер¬ 

нення до кого-небудь з викладом 
якихось відомостей, положень, ду¬ 
мок; документ, який містить ці відо¬ 
мості і т. ін. • декларація (перев. 
партійна, урядова), уроч. хартія. 2. 
Письмове прохання, оформлене за 
певним зразком. • подання, заст. 
прошення. 
ЗАЯВЛЯТИ, яю, гїєш, недок., 

ЗАЯВИТИ, явлю, явиш, док. Ого¬ 
лошувати свої думки, бажання, ви¬ 
кладати прохання. • повідомляти. 
Д Заявляти (заявйти) претензії — 
скаржитися на що-небудь, ставити 
які-небудь вимоги стосовно когось; 
Заявляти (заявйти) права на 
що — вимагати визнання своїх 
прав на що-небудь. □ заявлений. 
ЗАЯЛОЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗАЯЛОЗИТИ, бжу, бзиш, док. 
1. Забруднювати, замазувати; зати¬ 
рати що-небудь до лиску. • занб- 
шувати. 2. перен. Утрачати ви¬ 
разність, свіжість від надмірного 
повторення; говорити банальні речі. 
// □ дієприкм. заяложений; заялб- 
женість, заялбження і заялбжу- 
вання. 
ЗБАВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ЗБАВИТИ, влю, виш, док. 1. Змен¬ 
шувати кількість чого-небудь, зни¬ 
жувати щось. Д Збавлйти (збави¬ 
ти) газ — зменшувати швидкість 
руху автомобіля, мотоцикла; Збав¬ 
ляти (зб&вити) крок — іти по¬ 
вільніше. 2. розм. Позбавляти чо¬ 
гось, пошкоджувати, доводити до 
загину. 
ЗБАГАЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗБАГАТЙТИ, гачу, гатиш, док. 1. 
Роб ити когось, щось багатим, 
збільшуючи прибутки. • багатіша¬ 
ти (багатшати), замбжніти, нажи¬ 
ватися (за рахунок кого-, чого-не¬ 
будь). 2. перен. Робити кого-, 
іцо-небудь змістовнішим, доскона¬ 

лішим. 3. спец. Збільшувати вміст 
корисних речовин у руді, вугіллі, 
ґрунті і т. ін. □ збагачувальний, зба¬ 
гачувальник, збагачений. // □ зба¬ 
гачений, збагачення і збагачування. 
ЗБАГНУТИ, ну, неш, док. Зрозу¬ 

міти що-небудь, розібратися у чо¬ 
мусь, здогадатися про щось. 
Д Збагнути думкою — зрозуміти, 
уявити; Збагнути серцем (чут- 
тйм) — відчути. □ дієприкм. 
збагнений і збагнутий; збагненний, 
збагнення. 
ЗБАЙДУЖГТИ , і10, ієш, док. 

кому. Утратити інтерес, стати бай¬ 
дужим до кого-, чого-небудь. 
• збайдужніти, рідше погаснути, 
розм. знеохбтитися, огрубіти, очер- 
ствіти, отупіти (унаслідок неспри¬ 
ятливих життєвих обставин), 
пересититися (через надмірне за¬ 
доволення потреб, бажань). 
□ дієприкм. збайдужілий, присл. 
збайдужіло. 
ЗБЕЗЧЕСТИТИ, чещу, честиш, 

док. Спокусивши, згвалтувавши, 
позбавити дівочої честі. • обезче- 
стити,знеславити,зганьбити, обез- 
славити, рідко знечестити. □ діє¬ 
прикм. збезчещений. 
ЗБЕНТЕЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗБЕНТЕЖИТИ, жу, жиш, 
док. 1. Хвилювати, тривожити, ви¬ 
водити із стану спокою. 2. Викли¬ 
кати замішання, ніяковість у кого- 
небудь. // □ дієприкм. збентежений; 
збентеження. 
ЗБИВАТИ, аю, аєш, недок.у 

ЗБЙТИ, зіб’ю, зіб’єш, док. 1. Уда¬ 
ром зрушувати з місця, скидати, 
примушувати впасти. Д Збивати 
(збйти) з ніг — ударом, поштов¬ 
хом змушувати падати кого-небудь. 
2. Відокремлювати від чогось час¬ 
тину, відбивати. 3. За допомогою 
цвяхів і т. ін. з’єднувати що-небудь, 
прибивати./З’єднувати що-небудь 
в одне ціле. 4. Зменшувати або при¬ 
пиняти вияв чого-небудь. Збити 
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жар. Д Збивати (збйти) цін^ (пл&- 
ТУ) — домагатися зниження ціни, 
плати. Збивати (збйти) оскбму 
(оскбмину): а) тільки док. охоло¬ 
нути до чого-небудь; б) кому відби¬ 
вати охоту до чого-небудь; Збивати 
(збйти) пйху кому—давати кому- 
небудь відчути безпідставність його 
гордовитості, зарозумілості. 5. Зру¬ 
шувати, зсовувати з місця; порушу¬ 
вати правильність, порядок. Збити 
кашкета набакир. Збити крок. 6. 
перен. Змушувати відмовлятися від 
певного напрямку думок; підбурю¬ 
вати. Ь Збив&ти (збйти) з панте- 
лйку: а) заплутувати, дезорієнтову- 
вати; б) змушувати когось діяти 
нерозумно; Збив&ти (збйти) з путтй 
кого— підбурювати на погані вчин¬ 
ки; Збив&ти (збйти) з рбзуму 
(глузду) — зваблювати, спокуша¬ 
ти. 7. Тертям стирати що-небудь; по¬ 
шкоджувати, псувати. Збив&ти 
(збйти) нбги — натрудити ноги. 8. 
Збовтувати; перемішуючи, доводи¬ 
ти до загустіння (вершки, білки 
і т. ін.), сколочувати. Д Збйти олГю— 
добути олію з насіння. □ збиваль¬ 
ний. 9. тільки док. Сильно побити 
когось. 10. розм. Накопичувати 
гроші, багатство. Збив&ти копій¬ 
ку (копійчйну) — збирати, заоща¬ 
джувати гроші. 11. Здіймати (пил, 
куряву). 12. Витоптувати, нищити 
(посіви, траву). // □ збивання, 
збйтий, збиттй. 
ЗБИРАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗІБРАТИ, зберу, збереш, док. 1. 
Складати що-небудь докупи, зосе¬ 
реджувати в одному місці; нагро¬ 
маджувати. Ь Збирати (зібр&ти) 
думкй [докипи, разом] — намага¬ 
тися зрозуміти що-небудь, розібра¬ 
тися в чомусь; Збирати (зібрати) 
сйли (всю сйлу, всі сйли, рбштки 
сил і т. ін.) — напружувати свої 
сили; Не збербш докупи — про 
відсутність логіки у чиїйсь мові. 2. 
Скликати, скупчувати в одному 

місці (людей, тварин). // • скупчу¬ 
вати, розм. згромаджувати; зосе¬ 
реджувати, концентрувати, стягати, 
підтягати; зганйти, наганйти. 
// □ збір. 3. розм. Готувати когось 
для відправлення куди-небудь, за¬ 
безпечуючи всім необхідним, скла¬ 
дати щось у дорогу. • споряджати, 
екіпірувати, лагодити, ладнати, 
лаштувати, опоряджати, розм. рих¬ 
тувати. 4. Поєднуючи окремі час¬ 
тини, створювати щось ціле. Скла¬ 
дати машини. 5. Відбирати потрібні 
предмети з-поміж інших. / Відділя¬ 
ючи, знімати верхній шар з чого-не¬ 
будь. Знімати вершки. 6. Знімати 
урожай. • знімати, розм. прибира¬ 
ти; обривати, оббирати (плоди, яго¬ 
ди); брати (гриби, ягоди). □ збір, 
збирач, збиральник, збиральництво, 
збиральний. 7. Підбирати що-не¬ 
будь розкидане; прибирати. 
// □ дієприкм. збираний; збиран¬ 
ня, збирацький. 
ЗБИТКИ, ів, ми., (оди. збйток, 

тку, ч.). 1. Матеріальні втрати; про¬ 
тилежне — прибутки. Д Б^ти 
взбйтку —зазнавати матеріальних 
утрат. 2. розм. Зло, шкода. На 
збйтки кому — навмисне, на зло. 
• утрата, розм. наклад. □ збиткб- 
вий, збиткбвість, збиткування, 
збиткувати. 
ЗБІГ, у, ч. 1. Поєднання подій, 

явищ і т. ін. Д Збіг обставин — 
випадкове поєднання обставин. 2. 
Одночасність подій, явищ і т. ін. 3. 
Схожість, спільність між чим-не- 
будь. 
ЗБІЖЖЯ, я, с. 1. Хлібні злаки; 

зерно. 2. розм. Майно, речі. • по¬ 
житки. 
ЗБІЛЬШУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗБІЛЬШИТИ, шу, шиш, док. 
1. Робити більшим за кількістю, 
розміром, тривалістю і т. ін. • до¬ 
давати, розм. добавляти, примнбжу- 
вати, множити, підсйлювати, по- 
сйлювати, підвйщувати, піднімати. 
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підіймати, нарбщувати, піднбсити. 
2 Доводити до вищого ступеня. 
• збільшувати, посилювати, під- 
сйлювати, нарбщувати, придавати, 
рідко підбїльшувати. // □ збільше¬ 
ний, збільшення. 
ЗБІЛЬШУВАЧ, а, ч., фот. Про¬ 

екційний апарат, який служить для 
збільшення розміру фотознімків 
ЗБГРКА, и, ж. 1. Книга, яка 

містить дібрані за певним принци¬ 
пом твори одного або кількох ав¬ 
торів. 2. Сукупність предметів, 
зібраних за яким-небудь принци¬ 
пом; колекція. • зібрання. 3. Сход¬ 
ка, збори. • зібрання. 
ЗБІРНИК, а, ч. 1. Книга, що 

містить однорідні матеріали, доку¬ 
менти і т. ін., дібрані за певним 
принципом твори одного або кількох 
авторів. 2. Розміщені в певному 
порядку які-небудь положення, пра¬ 
вила, закони. 
ЗБЛІДНУТИ, ну, неш, док. 1. 

Утратити природний колір облич¬ 
чя, побілішати. Д ЗблГднути як по- 
лотнб (крбйда, смерть, стінй 
і т. ін.) — зробитися дуже блідим. 
2. перен. Стати світлішим або менш 
яскравим; утратити виразність, бар¬ 
вистість, свіжість. □ дієприкм. 
зблідлий; збліднення. 
ЗБрїНИ, зббїн, мн. Дрібно по¬ 

бита під час молотіння солома. 
ЗБОКУ, присл. 1. З бокової сто¬ 

рони. Дивйтися (зйркати, позира¬ 
ти і т. ін.) зббку — дивитися не пря¬ 
мо, скоса. 2. На віддалі, здаля. 
^ Заходити (забігати) зббку — 
діяти не прямо, не відкрито; хитру¬ 
вати. 3. У знач, прийм. з род. При¬ 
моститися збоку стола. 
ЗБОРИ, ів, мн. 1. Зібрання членів 

якого-небудь колективу, організації 
3 метою обговорення або проведен¬ 
ня чого-небудь. Д Відкрйті зббри — 
зібрання членів якого-небудь колек¬ 
тиву з допуском сторонніх осіб 
(протилежне — закрйті зббри); За¬ 

кривати зббри — оголошувати за¬ 
кінчення роботи зборів. • зібрання. 
□ збирати, збирання, збирацький, 
2. Складова частина назви деяких 
виборних установ, інституцій. Д Ус¬ 
тановчі зббри — представницька 
інституція, що створюється спеці¬ 
ально для вироблення конституції. 
3. Підготовка до чогось (поїздки, 
подорожі тощо). 4. Дрібні складки 
на тканині чи на одязі, утворені від 
стягування ниткою або шнуром. 
• зборки, брйжі. □ зббристий. 
ЗБРОЯ, ї, ж. І. Знаряддя для 

нападу чи оборони. / Сукупність 
пристосованих і технічно придатних 
для нападу чи оборони засобів; озбро¬ 
єння. Д Брбти збрбю в руки — 
починати воювати; Із (зі) збрбєю 
в рукйх — будучи озброєним; Збрбя 
мбсового знйщення — зброя вели¬ 
кої руйнівної сили, в тому числі 
ядерна (атомна) зброя, бактеріоло¬ 
гічна (біологічна) і хімічна зброя. 
2. Уживається як символ військо¬ 
вої справи. Товариші по зброї. 3. 
перен. Засіб для досягнення якої- 
небудь мети. Складати (скл&сти, 
зложйти) збрбю: а) припиняти 
збройні дії; б) відмовлятися від бо¬ 
ротьби, підкорятися. 
ЗБУВАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗБУТИ, збуду, збудеш, док. 1. Зна¬ 
ходити споживачів на що-небудь, 
продавати кого-, що-небудь. 2. пе¬ 
рен. Позбавлятися кого-, чого-не¬ 
будь, звільнятися від чого-небудь. 

Збувати (зб^ти) з рук — по¬ 
збавлятися кого-, чого-небудь. 
ЗБУДЖУВАТИ, ую, уєш, недок. 

ЗБУДЙТИ, збуджу, збудиш., док. 
1. Переривати чий-небудь сон. 2. 
Викликати, породжувати що-небудь 
(сили, думки, почуття). 3. Виклика¬ 
ти нервове піднесення. • хвилюва¬ 
ти, подразнювати, гарячйти, розпа¬ 
лювати, розігрівати, розбурхувати, 
заряджати, наелектризовувати, п’я- 
нйти, хмелйти. □ збудженість, 
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дієприкм. збуджений; збуджу¬ 
ваність, збуджуваний, присл. 
збуджено; збудливий, збудливість, 
присл. збудливо, //збудження. 4. 
фізіол. Подразнювати живу кліти¬ 
ну чи тканину будь-якого організ¬ 
му. □ збудник. 
ЗВАБА, и, ж. Те, ідо приваблює, 

принаджує, спокушає. • спокуса. 
□ зваблювати, дієприкм. зваб- 
лений;зваблення,звабливий (зваб¬ 
ний), звабливість, присл. звабливо; 
звабник. 
ЗВАЖАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗВАЖИТИ, зважу, зважиш, док. 1. 
Брати до уваги, рахуватися з ким-, 
чим-небудь. • рахувати, ураховува¬ 
ти, рахуватися з ким, чим, потура¬ 
ти на кого, що, прислухатися до чого, 
оглядатися на кого, що. Зважаючи 
на... — ураховуючи що-небудь. 2. Із 
заперечною част. «не». Не надавати 
значення чому-небудь, свідомо не 
брати до уваги чогось. 
ЗВАЖУВАТИСЯ1, уюся, уєшся, 

недок., ЗВАЖИТИСЯ, жуся, ЖИШ- 

ся, док. Визначати свою вагу. 
□ зважування. 
ЗВАЖУВАТИСЯ2, уюся, уєшся, 

рідко ЗВАЖАТИ СЯ, недок., 
ЗВАЖИТИСЯ, жуся, жишся, док. 
Приходити до рішення про не¬ 
обхідність певних дій, виявляти 
сміливість, рішучість у діях, вчин¬ 
ках, словах. • насмілюватися, на¬ 
важуватися. □ дієприкм. зважений; 
зважлйвий, присл. зважливо; зваж¬ 
ливість. 
ЗВАЛЮВАТИ, ЮЮ, Ю€Ш, недок., 

ЗВАЛ ЙТИ, зваліб, звалиш, док. 1. 
Пр имушувати кого-, що-небудь па¬ 
дати. А Звалювати (звалйти) 
з ніг — ударом, поштовхом змушу¬ 
вати падати кого-небудь. 2. Підстре¬ 
лювати або убивати. 3. Зрубувати 
або скошувати (про дерево, траву). 
4. перен. Позбавляти здатності три¬ 
матися на ногах (про втому, хво¬ 
робу). Звалювати (звалйти) 

з ніг — виснажуючи, знесилювати 
кого-небудь, позбавляти здатності 
триматися на ногах (про хворобу, 
втому, сон, переживання і т. ін.). 5. 
Накладати або скидати що-небудь 
велике, важке на когось, щось (з ко¬ 
гось, чогось). Ніби (мов і т. ін.) 
гору з плечей звалйв (звалйла 
і т. ін.); Ніби (мов і т. ін.) камінь 
з душі звалйв (звалйла і т. ін.) — 
хтось відчув полегкість після чогось 
обтяжливого. 6. Безладно скидати, 
складати що-небудь. □ звалище. 7. 
перен. Перекладати вину, відпові¬ 
дальність на іншого. // □ дієприкм. 
звалений; звалювання. 
ЗВАННЯ, я, с. 1. Офіційно при¬ 

своєна назва, яка означає фах, 
ступінь кваліфікації; почесна назва 
за заслуги. • рідше титул, чин (пе¬ 
реважно у військовій та церковній 
ієрархії). 2. Назва, що означає при¬ 
належність до якого-небудь колек¬ 
тиву. Високе звання вчителя. 
ЗВАРЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

ЗВАРИТИ, зварю, звариш, док., 
техн. З’єднувати переважно мета¬ 
леві частини, розплавляючи їх краї 
за допомогою спеціального облад¬ 
нання. □ зварювання, зварюваль¬ 
ний, зварнйй, дієприкм. зварюва¬ 
ний; зварюваність, зварник. 
ЗВАТИ, зву, звеш, рідше зову, 

зовеш, недок. 1. Іменувати кого-не¬ 
будь, називати. 2. Кликати кого-не¬ 
будь. • гукати. 3. Виявляючи своє 
ставлення, характеризувати кого-, 
що-небудь якимось словом. 
ЗВЕЛЙЧУВАТИ, ую, уєш, і ЗВЕ¬ 

ЛИЧАТИ, аю, аєш, недок., ЗВЕ¬ 
ЛИЧИТИ, чу, чиш док. 1. Сприя¬ 
ти значимості, славі когось; 
вихваляти, прославляти кого-, що- 
небудь, високо оцінюючи. // □ зве¬ 
личання, дієприкм. звелйчений; зве- 
лйчення, звелйчування, звелйчник. 
ЗВЕРГАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗВЕРГНУТИ і звЄргти, гну, 
гнеш, док. Із силою скидати. 
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ЗВЕРНЕННЯ, я, с. 1. Спрямуван¬ 
ня своїх слів, своєї мови до кого-, 
чого-небудь. 2. Розпорядження, за¬ 
клик, вітальна промова і т. ін., адре¬ 
совані народові, якомусь колекти¬ 
вові. □ діеприкм. звернений, 
звернутий. 
ЗВЕРТАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗВЕРНУТИ, зверну, звернеш, док. 
1. Змінювати напрямок руху, повер¬ 
таючи вбік; спрямовувати кого-, що- 
небудь убік. 4- Звертати (зверну¬ 
ти) з дорбги (зі шлйху) якої 
(якого) — змінювати свої погляди, 
переконання і т. ін. 2. Повертати 
(про дорогу, річку). 3. Наближати¬ 
ся до якої-небудь межі в часі або 
відходити від такої межі. 4. Спря¬ 
мовувати що-небудь у певний бік, 
до когось, чогось. Звертати 
(звернути) на себе очі чиї, 
кого — притягати до себе чий- 
небудь погляд, увагу; Зверт&ти 
(звернути) очі (бко, погляд, 
погляди, зір і т. ін.) на кого, що, 
до кого, що: а) починати дивити¬ 
ся на когось, щось; б) спрямову¬ 
вати думку, увагу на кого-, що- 
небудь. 5. Переводити розмову на 
іншу тему. 6. Ударивши, переко¬ 
сити, виправити. Звернути 
в’йзи (шйю, гблову): а) пока¬ 
лічитися) або убити (загинути); 
б) убити, скрутивши шию, різко 
повернувши голову (звичайно пта¬ 
хові). 7. Перекладати на кого-не- 
будь іншого свою вину, відпові¬ 
дальність. 
ЗВЕРХНІ Й, я, є. 1. Який не тор¬ 

кається суті справи. • неглиббкий, 
поверховий. 2. Який підкреслено 
виявляє свою перевагу над ким-не- 
будь • гордовйтий, зарозумілий, 
пихатий, зневажливий. □ зверх¬ 
ність, присл. зверхньо. 
ЗВЕРШЕННЯ, я, с, книжн. 1. 

Здійснення чогось важливого, знач¬ 
ного; справдження високих надій, 
сподівань. 2. тільки ми. Важливі 

справи, подвиги, досягнення. 
// □ звершувати, діеприкм. зверше¬ 
ний. 
ЗВЕСЕЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ЗВЕСЕЛЙТИ, лю, лиш, док. 1. 
Створювати веселий настрій. • ве¬ 
селити, розважати, збадьорювати, 
■б* Звеселйти (звеселйти) очі 
(зір) — бути приємним для кого- 
небудь, радувати когось; Звеселй¬ 
ти (звеселйти) сбрце ЧИЄ (дУшу) 
чию: а) веселити когось; б) прино¬ 
сити кому-небудь утіху, радувати 
когось. 
ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, 

аю, аєш, недок., звйти , зів’ю, 
зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, ізів’ю 
ізів’еш, док. 1. Виготовляти що-не¬ 
будь, скручуючи або сплітаючи. 2. 
Згортати, складати, закручувати. 
ЗВИВАТИСЯ і рідко ІЗВИВА- 

ТИСЯ, а юс я, аєш ся, недок., 
ЗВЙТИСЯ, зів’юся, зів’єшся і рідко 
ІЗВЙТИСЯ, ізів’юся, ізів’єшся, док. 
1. Закручуватися в трубку. 2. 
З’єднуючись, сплітатися докупи. 
Ф Звиватися (звйтися) в голбв- 
ки — виростати, утворюючи голов¬ 
ки (про капусту). 3. Вигинатися, на¬ 
хиляючись у різні боки. / Корчитися 
(від болю). / Улесливо кланятися. 4. 
Пристосовуватися до обставин, хит¬ 
руючи і викручуючись. 5. Підніма¬ 
тися вгору клубами (про дим, пару, 
куряву і т. ін.). 6. Стрімко злітати 
вгору. // □ звйвистий (звйвчастий), 
звйвистість, присл. звйвисто, 
ЗВЙВИНА, и, ж. Дугоподібний 

зворот, вигин.• звив. А Звйвини 
мбзку — хвилясті складки у півку¬ 
лях головного мозку. 
ЗВИКАТИ і рідко ІЗВИКАТИ, 

аю, аєш, недок, ЗВЙКНУТИ і рідко 
ІЗВЙКНУТИ і ЗВЙКТИ (ІЗВЙК- 
ТИ), кну, кнеш, док. 1. Набувати 
звички робити що-небудь, освоюва¬ 
тися; переставати сприймати що- 
небудь як нове. Не звикати 
кому — що-небудь стало нормою, 
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звичкою для когось. • звикнутися, 
призвичаїтися, акліматизуватися, 
освоїтися, обвикнути, втягнутися, 
обізнатися, розм. привйкнути, при¬ 
тертися. □ звикання, дієприкм. 
звиклий, присл. звикло; звиклість. 
ЗВИНУВАЧУВАТИ, ую, уєш, 

недок, ЗВИНУВАТИТИ, ачу, 
атиш, док. Вважати кого-небудь 
винним у чомусь, дорікати за що- 
небудь. • обвинувачувати, винити, 
заст. оскаржувати, винуватити, 
інкримінувати, припйсувати. □ зви¬ 
нувачення, дієприкм. звинувачений. 
ЗВИРОДНГЛИЙ, а, е. І. Який 

погіршився, втратив цінні якості 
своїх попередників. 2. Який занепав, 
змістовно змінившись. □ зви¬ 
роднілість, звиродніти, звироднін¬ 
ня. 
ЗВИСАТИ, а ю, аеш, недок., 

ЗВЙСНУТИ, ну, НЄШ, ДОК. 1. Висі¬ 
ти, тримаючись на чому-небудь од¬ 
ним чи кількома кінцями. • вис¬ 
нути, повисати, звішуватися; 
спускатися, спадати, опадбти; 
відвисбти (відхилившись від чогось). 
2. Відтягуючись, відвисати. • обви¬ 
сати. 3. Нависати над ким-, чим- 
небудь. 4. Нахилятися, схилятися. 5. 
Зачепившись, утримуватися на 
чому-небудь. 6. Триматися якийсь 
час у повітрі. // □ звисання, 
дієприкм. звйслий. 
ЗВЙСбКА, присл. 1. З височини, 

згори. 2. Зарозуміло, гордовито, 
пихато; з презирством. 
ЗВИТЯГА, и, ж. 1. Перемога 

в бою, у війні; подвиг. 2. Досягнен¬ 
ня, успіх, здобуті подоланням труд¬ 
нощів у чому-небудь наполегливою 
працею. □ звитяжець, звитяжний 
(звитяжницький), звитяжність, 
присл. звитяжно. 
ЗВЙЧАЙ, аю, ч. Загальнопри¬ 

йнятий порядок, традиційно встанов¬ 
лені правила, які здавна існують 
у житті, побуті якогось народу, ко¬ 
лективу, сім’ї і т. ін. і передаються 

наступним поколінням. Д У звйчаї 
у кого — хто-небудь має звичку 
щось робити; Мати за звйч&й — 
мати звичку; Для звичаю — для по¬ 
рядку, для годиться, заради при¬ 
стойності. • традйція, розм. завод, 
рідко звичка. 
ЗВИЧАЙНИЙ, а, е 1. Який 

нічим не виділяється серед інших, 
нічим не примітний. • нормальний, 
рядовйй, простйй, пересічний, про¬ 
заїчний, буденний, ординарний, 
узуальний, заст. розхбжий. 2. Який 
не має в собі нічого нового, несподі¬ 
ваного. • звичний, загальнопрй- 
йнятий, загальновідбмий. 3. Який 
завжди або часто відбувається. 
• постійний, повсякденний, харак¬ 
терний, типбвий. // □ звичайність, 
присл. звичайно. Д Звичайний 
ступінь, грам. — назва ступеня 
прикметників або прислівників, що 
є вихідною при зіставленні з інши¬ 
ми ступенями порівняння. 
ЗВЙЧКА, и, ж. 1. Певний спосіб 

дії, життя, манера поведінки і т. ін., 
що стали звичними, постійними. 
4* Узйти собі |за] звйчку — дотри¬ 
муватися певного способу дії, ма¬ 
нери поведінки; Уходити (увійтй 
і т. ін.) у звичку — ставати повсяк¬ 
денним, звичним; За [свобю] звйч- 
кою — як завжди, як звик; Прбти 
звйчки — не так, як завжди, не так, 
як звик. • удача, мбда, розм. при- 
вйчка, рідшезвйчай, розм. повадка. 
2. Уміння, навички, набуті трива¬ 
лим досвідом. 3. рідко. Загально¬ 
прийнятий порядок, правила, які 
здавна існують у житті, побуті яко¬ 
гось народу, колективу, сім’ї і пе¬ 
редаються наступним поколінням. 
Д За військбвою (цивільною 
і т. ін.) звйчкою — як заведено 
у військових (цивільних і т. ін.); За 
старбю звйчкою — як давно заве¬ 
дено, за традицією. 4. рідко. Зви¬ 
кання робити що-небудь, поводити¬ 
ся певним чином. 
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звГдкись, присл. З ЯКОГОСЬ, 
точно невідомого місця. • звід¬ 
кілясь, відкілясь, розм. бозна- 
звідки, розм. казна(хтбзна)-звідки. 
ЗВІДУСГЛЬ, присл. З усіх боків, 

з різних місць. • звідусюди. 
ЗВГКУ, присл. З давньої пори, 

здавна. 
ЗВГЛЬНА, присл. Не поспішаю¬ 

чи, повільно. 
звільняти, ЯІО, яєш, недок., 

ЗВІЛЬНИТИ , звільню, звільниш, 
док. 1. Давати волю; випускати кого- 
небудь з-під арешту, гніту (у тому 
числі із застосуванням сили). • від¬ 
пускати, випускати, емансипувати 
(від якоїсь залежності). 2. Відвойо¬ 
вувати захоплену ворогом терито¬ 
рію. 3. Позбуватися того, що стис¬ 
кує, обмежує в рухах, заважає; 
позбавляти кого-небудь чогось зай¬ 
вого, небажаного. • вивільнятися, 
позбавляти (від чогось небажаного). 
4. Відсторонювати від роботи, за¬ 
нять. • розрахбвувати (видавши 
платню), скорочувати (у зв’язку із 
скороченням кількості працівників), 
розм. виганяти, розм. витурювати; 
знімати, усувати (з посади); виклю¬ 
чати, відраховувати (переважно 
з навчального закладу); спйсувати 
(у запас або зі складу екіпажу ко¬ 
рабля). 5. Робити місце вільним, по¬ 
рожнім, незайнятим, виймаючи або 
знімаючи з нього те, що там було. 
• очищати, розчищати. // □ звіль¬ 
нення, дієприкм. звільнений. 
ЗВІР, а, ч.; у зверт. звіре. 1. Дика, 

звичайно хижа, тварина. Що то 
(це) за звір — про що-небудь ко¬ 
мусь невідоме або маловідоме. 2. 
перен. Про людину, дуже люту 
й жорстоку. Розбуджувати (роз- 
будйти) звіра в кому; Робйти (зро- 
бйти) звіра з кого — сприяти ви¬ 
никненню в кого-небудь грубих, 
звірячих, жорстоких інстинктів). 
О звірйний, звірйна, звірбта, 
звірйнець, звірівнйк, звірівнйцтво, 

звірівнйцький, звіріти, звіркуватий, 
присл. звіркувато; звіролбв, звірюка 
(звірюга), звірячий. 
ЗВІРОБІЙ1, боя, ч.\ у зверт. 

звіроббю. Мисливець на морського 
звіра (тюленя, моржа, білуху і т. ін.). 
□ звіробійний, звіробійник. 
ЗВІРОБІЙ2, бою, ч. Трав’яниста 

рослина з густими багатоквіткови¬ 
ми суцвіттями жовтого кольору; 
використовується в медицині як 
лікувальний засіб і в лікерно-горіл¬ 
чаному виробництві для виготовлен¬ 
ня настоянки. 
ЗВҐРСТВО, а, с. 1. Надзвичайна 

жорстокість, лютість. 2. перев. ми. 
Надзвичайно жорстокі дії, прийоми. 
ЗВІРЯТИ1, яю, яєш і рідко 

ЗВГРЮВАТИ, іоіо, юєш, недок., 
ЗВІРИТИ, рю, риш, док. 1. Не кри¬ 
ючись, правдиво розповідати кому- 
небудь щось потаємне. Звірйти 
(звірити) д^шу (серце) кому — 
довірливо розкривати кому-небудь 
свої почуття. • повіряти, довіряти, 
довірятися, звірятися в чому, 
ділйтися чим, розм. виповідати, 
рідко звірюватися. 2. Доручати 
щось, когось кому-небудь. 
ЗВІРЯТИ2, яю, яєш, недок., 

ЗВГРИТИ, рю, риш, док. 1. По¬ 
рівнювати, встановлюючи схожість, 
подібність. • зіставляти. 2. Пере¬ 
віряючи, встановлювати наявність 
або відсутність, придатність кого-, 
чого-небудь. 
ЗВГСНО, невідм., розм. 1. при- 

судк. сл. Відомо про кого-, що-не¬ 
будь. 2. вставн. сл. Уживається на 
підтвердження впевненості в чому- 
небудь. 
ЗВІСТКА, и, ж. Вість, повідом¬ 

лення про когось, щось; лист. По¬ 
давати (подати, дав&ти, д&ти 
і т. ін.) звістку: а) сповіщати про 
кого-, що-небудь; б) виявляти себе 
яким-небудь чином. • вістка. 
ЗВІТ, у, ч. 1. Письмове або усне 

повідомлення про свою діяльність, 
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виконання дорученої справи і т. ін. 
Л Бріти (давіти і т. ін.) гроші під 
звіт, бухг. — брати (давати і т. ін) 
гроші наперед для виконання дору¬ 
чень з тим, щоб були подані доку¬ 
менти про їх витрату; Авансовий 
звіт — документальний звіт праців¬ 
ника про використання авансу, 
одержаного на відрядження, госпо¬ 
дарські видатки тощо; Балансовий 
звіт — звіт, який характеризує 
фінансовий стан підприємства на 
певний момент. Складати (скласти,, 
здавіти, здіти і т. ін.) звіт — пись¬ 
мово чи усно повідомляти про свою 
діяльність. 2. Докладна розповідь, 
інформація про що-небудь. Д Твбр- 
чий звіт — демонстрація успіхів ко¬ 
лективу або окремої особи у мис¬ 
тецтві, літературі і т. ін. 4- Здав&ти 
(дав&ти, віддавати) собГ звіт у чо¬ 
му— розуміти, усвідомлювати 
що-небудь. // □ звітний, звітність, 
звітувати, звітування. 
ЗВОДИТИ і рідко ізвОдити, 

джу, ДИШ, НЄДОК., ЗВЕСТЙ, зведу, 
зведеш, і рідко ІЗ В ЕСТ Й, веду, 
ведеш, док. 1. Допомагати комусь 
сходити вниз. 2. Допомагати комусь 
підніматися вгору; переміщати що- 
небудь знизу догори, піднімати. 
/ Підводити, здіймати. Д Зводити 
(звестй) плечйма — злегка під¬ 
німати і опускати плечі при вира¬ 
женні здивування, вагання і т. ін. 

Звбдити (звестй) голос — про¬ 
мовляти тихо, через силу. 3. Направ¬ 
ляти в інше місце. / Змінювати 
об’єкт, предмет розмови, думки. 
Зводити на іншу дорогу. ^ Звбди¬ 
ти (звестй) з розуму (з умб): а) до¬ 
водити до божевілля; б) змушувати 
кого-небудь поводити себе всупереч 
логіці; в) закохувати в себе кого- 
небудь; г) дуже захоплювати; Звбди¬ 
ти (звестй) з хазяйства (з хліба) — 
доводити до злиднів, розоряти кого- 
небудь; Звбдити (завбдити, звестй) 
на слизькб: а) змушувати опиняти¬ 

ся в небезпечному становищі; б) (із 
словами «розмова», «мова») надава¬ 
ти небезпечного спрямування розмові. 
4. Допомагати кому-небудь підніма¬ 
тися. /Будити.5. Споруджувати, бу¬ 
дувати що-небудь. ^ Звбдити 
(звестй) з руїн — відбудовувати. 
6. Зосереджувати кого-, що-небудь 
в одному місці. / Наближати кого-, 
що-небудь одне до одного; стулюва¬ 
ти краї чого-небудь. Звбдити 
(звестй) докипи думкй — намага¬ 
тися знайти логічний зв’язок у дум¬ 
ках; Звбдити (звестй) докипи сло¬ 
ва — намагатися зрозуміти сказане; 
Звбдити (звестй) бчі — стуляючи 
повіки, заплющувати очі перед 
сном. 7. Підраховувати, робити 
підсумок. Звбдити (звестй) 
рахунки (порахунки) з ким — 
відомщати, розправлятися з кимось. 
8. Безпідставно звинувачувати, гу¬ 
бити, занапащати кого-, що-небудь. 
Ф Звбдити (звестй) в могйлу 
(в трун^ і т. ін.) — доводити до 
смерті. 9. Стягувати м’язи, корчи¬ 
ти. Судорога зводить ноги. 10. Змен¬ 
шувати. / Спрощувати, замінюючи 
менш складним або менш важли¬ 
вим. Не слід зводити лекцію до 
відтворення матеріалу підручника. 
11. Починати робити, затівати що- 
небудь. Звбдити (звестй) дух: 
а) починати рівномірно дихати; 
б) робити коротку перерву для 
відпочинку; Звбдити (звестй, 
ізвбдити, і звестй) на гблос — співа¬ 
ти, відтворюючи мелодію. 
ЗВОДИТИ, зводжу, зводиш, док. 

Повести куди-небудь, допомогти 
побувати десь. 
ЗВОЛІКАТИ, £ю, ієш, недок., 

ЗВОЛОКТЙі ЗВОЛОЧИТИ, лочу, 
лочеш, док. 1. лише недок. Не по¬ 
спішати з чимось, затягувати щось, 
відкладати виконання чогось. Зво¬ 
лікати зі звітом. • тягтй, тягнути, 
затягувати, барйтися, розм. зволі¬ 
катися, розм. проволікати, розм. 



ЗВОЛОЖУВАТИ 373 ЗВУЧНИЙ 

м’ятися, фам. чухатися. □ зволікан¬ 
ня. 2. Волочачи, зосереджувати 
в одному місці. 3. Стягувати, зніма¬ 
ти кого-, що-небудь з когось, чогось. 
ЗВОЛОЖУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., ЗВОЛОЖИТИ, жу, жиш, док. 
Насичувати вологою; робити вог¬ 
ким, вологим. • змбчувати. □ зво¬ 
ложення, зволожування, зволожу¬ 
вальний, дієприкм. зволожений; 
зволоженість, зволожніти, дієприкм. 
зволожнілий; зволбжувач. 
ЗВОРОТ, у, ч. 1. Зміна напрям¬ 

ку руху кого-, чого-небудь; місце, де 
повертає дорога. • поворот, заворот. 
2. Бік, протилежний видимому бо¬ 
кові чого-небудь. 3. перен. Зміна 
у розвитку життя, відносин, розмо¬ 
ви і т. ін. 4. лінгв. Певний спосіб 
поєднання слів; тип синтаксичної 
конструкції. Дієприкметниковий 
зворот; Дієприслівниковий зворот. 
Л Фразеологічний зворот — стійке 
поєднання слів, що виступає в мові 
як єдиний, неподільний і цілісний 
за значенням вислів. 5. муз. Най¬ 
менша частина мелодії, яка скла¬ 
дається з двох або кількох звуків 
чи акордів і має характерну інто¬ 
наційну єдність. 
ЗВОРОТНИЙ, а, е. 1. Спрямо¬ 

ваний назад. Л Зворотна адреса — 
адреса того, хто посилає лист, по¬ 
силку і т. ін. 2. Який рухається 
у протилежному напрямі, оберне¬ 
ний у протилежний бік. %рідшена¬ 
задній, рідше поворотний. 3. Про бік 
чого-небудь, протилежний лицьово¬ 
му. 4. грам. Який стосується су¬ 
б’єкта дії. Зворотне дієслово. 5. 
Який здійснює зустрічну дію, ви¬ 
являє протидію. Л Зворотний 
зв’язок: а) вплив результатів функ¬ 
ціонування якої-небудь системи 
(об’єкта) на характер подальшого її 
(його) функціонування; б) урахуван¬ 
ня нових чинників, дослідних даних 
на етапі вдосконалення знання, тео¬ 
рії; в) перен. Реакція у відповідь 

на чий-небудь вплив, звертання, 
вступ у контакт. 
ЗВОРУШУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ЗВОРУШЙТИ, ушу, ушйш, 
док. Збуджувати почуття, глибоко 
і приємно хвилювати. ^ Зворушу¬ 
вати (зворушйти) душу (сбрце) — 
викликати почуття схвильованості, 
жалю, співчуття, розчуленості, 
ніжності і т. ін. • хвилювати, про¬ 
ймати, розчулювати, розжалоблю¬ 
вати. □ зворушення, дієприкм. зво- 
рушений, присл. зворушено; 
зворушливий, зворушливість, присл. 
зворушливо. 
ЗВУЖУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗВУЗИТИ, звужу, звузиш, ДОК. 1. 
Зменшувати ширину; робити мен¬ 
шою розмірами площу чого-небудь. 
/ Робити тіснішим (одяг, взуття). 2. 
Зменшувати, обмежувати кількість, 
обсяг чого-небудь. / Спрощуючи, 
підміняти що-небудь менш склад¬ 
ним. Звужувати (звозити) кбло 
(кільце): а) оточуючи, поступово 
наближатися до середини; б) руха¬ 
тися одночасно з різних боків в одне 
місце; в) обмежувати широту діяль¬ 
ності, інтересів, бажань і т. ін.; 
Зважувати (звузити) ббрій — ро¬ 
бити вужчою видиму лінію горизон¬ 
ту; Зважувати (звузити) р&мки 
(обрії) чого — обмежувати коло 
своєї діяльності, інтересів, завдань 
і т. ін. // □ звуження, звужений, 
звуженість, звужування. 
ЗВУЧАТИ, чйть, недок. 1. Ви¬ 

давати, створювати звуки. 2. 
Поширюватися у просторі, лунати. 
/ Вимовлятися. / Мати певне за¬ 
барвлення. Звучати у вухах 
(у п&м’яті) — вчуватися, згадува¬ 
тися. 3. перен. Виражатися, втілю¬ 
вати якийсь образ, якесь поняття. 
/ Виявлятися у звуках мови, пісні 
і т. ін. // □ звучання. 
ЗВУЧНИЙ, а, е. Який чітко 

і виразно звучить; гучний, чистий. 
□ звучність, присл. звучно. 
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ЗВ’ЯЗОК, зку, ч. І. Спілкування 
між ким-небудь. 2. Те, що дає змо¬ 
гу спілкуватися, засоби спілкування. 
3. Установи, що забезпечують 
технічні засоби спілкування на 
відстані. □ зв’язківець. 4. перев. мн. 
Ділові, офіційні стосунки між ким-, 
чим-небудь. / Інтимні стосунки. 
/ Знайомство із впливовими особа¬ 
ми. Л Родйнні зв’язкй — взаєми¬ 
ни, стосунки між ким-небудь на ос¬ 
нові кровної спорідненості. 5. 
Співвідношення взаємної залеж¬ 
ності, зумовленості; послідовність, 
логічність (у мовленні, викладі ду¬ 
мок і т. ін.). □ зв’язний (про мов¬ 
лення, виклад думок), зв’язність, 
присл. зв’язно. Д У зв’язк^: а) від¬ 
повідно до чого-небудь; б) залежно 
від чого-небудь; в) з якої-небудь 
причини; г) з приводу чого-небудь. 
6. Внутрішня близькість з ким-не¬ 
будь. // □ діеприкм. зв’язаний; 
зв’язаність. 
ЗВ’ЯЗУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗВ’ЯЗАТИ, зв’яжу, зв’яжеш, док. 1. 
З’єднувати, скріплювати предмети, 
кінці чого-небудь за допомогою мо¬ 
тузка, ланцюга і т. ін. вузлом, пет¬ 
лею і т. ін. Сказів, мов (як і т. ін) 
зв’язів (зав’язів) — влучно і твер¬ 
до сказав. • в’язати, скручувати, 
ушнурбвувати, прив’язувати, 
підв’язувати, припинати. 2. Перев’я¬ 
зуючи чим-небудь, позбавляти сво¬ 
боди рухів, /перен. Заважати, пе¬ 
решкоджати вільно діяти, рухатися, 
і т. ін.; обмежувати свободу дій, 
учинків. • в’язати, рідко мотузува- 
ти; спутувати, сплутувати (руки, 
ноги); скручувати, перетягати (туго). 
-Ф- Зв’язувати (зв’язіти) р^ки: 
а) ег/л, здійснювати обряд шлюбу, 
вінчати; б) позбавляти кого-небудь 
можливості вільно діяти. 3. З’єдну¬ 
вати які-небудь пункти шляхами 
сполучення. / Створювати мож¬ 
ливість спілкування на відстані. 4. 
Сприяти встановленню стосунків 

між ким-, чим-небудь.-^ Зв’язува¬ 
ти (зв’язати) сво€ житті (себб, 
свою долю): а) одружуватися з ким- 
небудь; б) присвячувати себе, свою 
діяльність чому-небудь. 5. Установ¬ 
лювати взаємозалежність кого-, 
чого-небудь; пов’язувати щось. 6. 
З’єднуючи разом, створювати одне 
ціле. Зв’Язувати (зв’язати) до¬ 
купи (в одні ціле) думкй (слові 
і т. ін.) — осягати розумом сказане, 
знаходити суть, розуміти; Не [умі¬ 
ти, могтй] зв’язіти два слова (двох 
слів) — не уміти (не могти) говори¬ 
ти зв’язно, логічно. // □ зв’язування. 
ЗГАГА, и, ж. 1. Нестримне ба¬ 

жання пити; спрага. 2. перен. Ба¬ 
жання, жадоба чогось. 3. Відчуття 
печіння в стравоході. • печія. 
ЗГАДКА, и, ж. 1. Відновлення 

в пам’яті минулих подій, вражень. 
• згадування. Л На згідну: а) щоб 
не забувати, пам’ятати; б) згадав¬ 
ши кого-, що-небудь. 2. Зауважен¬ 
ня, повідомлення про когось, щось. 
ЗГАДУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗГАДАТИ, Яю, Яєш, док, 1. Відтво¬ 
рювати, поновлювати в пам’яті що- 
небудь. • пригадувати, нагідувати, 
здумати, надумати, попам’ятЯти, 
розм. спом’янути, заст. пом’янути, 
рідко припом’янути. 2. Принагідно 
називати кого-, що-небудь, коротко 
повідомляти про когось, щось. 
Л Згідувати (згадіти) добрим 
слбвом кого — говорити про кого- 
небудь щось хороше; Згідувати 
(згадіти) лйхом (лихйм, погіним, 
недобрим і т. ін. слбвом) кого — 
говорити про кого-небудь щось по¬ 
гане, лаяти когось. Не прбти нбчі 
(не при людях, не у хіті) згідува¬ 
ти (згідуючи) — страшно або дуже 
неприємно згадувати; Не тим би 
згідувати — висловлення жалю, що 
доводиться говорити погано про 
кого-небудь. // □ згадування, 
діеприкм. згадуваний і згаданий; 
згадуватися. 



ЗГАРИЩЕ 375 ЗГРАБНИЙ 

ЗГАРИЩЕ, а, с. 1 . Місце, де була 
пожежа; те, що лишилося після по¬ 
жежі. • пожарйще, попелйще, по- 
жарйна, погар, згар, заст. пожежи¬ 
ще, діал. спаленйще. 2. Вигоріле 
місце в лісі; випалене місце, порос¬ 
ле травою та іншою рослинністю. 
ЗГАРЯЧУ (ЗГАРЯЧА) і рідко 

ізгАрячу, присл. Спалахнувши 
в пориві якого-небудь почуття. 
ЗГАСАТИ і рідко ІЗГАСАТИ, 

аю, аєш, недок., ЗГАСНУТИ і рідко 
ІЗГАСНУТИ, ну, неш, док. І. По¬ 
вільно переставати горіти, світити¬ 
ся (про світло, вогонь, узагалі що- 
небудь освітлене). • погасати; 
меркнути, тьмяніти. 2. Закінчувати¬ 
ся (про день, вечір, ніч і т. ін.). 3. 
перен. Утрачати блиск, жвавість 
(про очі, зір). 4. перен. Поступово 
завмирати, слабнути, зникати (про 
почуття, думки і т. ін.). / Затихати. 
/Утрачати сили, вмирати. 5. перен. 
Утрачати значення, цінність, забу¬ 
ватися. // □ згасання, діеприкм. 
згаслий. 
ЗГЛЯДАТИСЯ, аюся, аєшся 

і рідше ЗГЛЯДУВАТИСЯ, уюся, 
уешся, недок., розм. 1. Перегляда¬ 
тися, обмінюватися поглядами. 2. 
Виявляти інтерес, зацікавлення, 
викликані дивним поводженням 
когось. 
ЗГЛЯНУТИСЯ і рідше 13- 

ГЛЯНУТИСЯ і ЗОГЛЯНУТИСЯ, 
нуся, нешся, док 1. розм., Д(Й<. до 
зглядатися. 2. Змилуватися над 
ким-, чим-небудь, виявити співчут¬ 
тя, чуйність, пожаліти кого-, що-не¬ 
будь. ^ 
ЗГОДА, и, ж. 1. Позитивна 

відповідь на прохання • дбзвіл. 
А Давати (дати) згоду — пого¬ 
джуватися; За згодою — за пого¬ 
дженістю з кимось, за чиїмось до¬ 
зволом. 2. Взаємна домовленість; 
порозуміння. 3. Спільність поглядів 
на що-небудь, дружні стосунки. 
^ У згоді — у дружбі, мирно, зла¬ 

годжено. • (у співжитті, стосунках) 
злагода, лад, мир, спокій, порозу¬ 
міння. 4. У знач, стверджувальної 
частки, означає підтвердження чо¬ 
гось, погодження з чимось. • гаразд, 
хай буде так. // □ згоджуватися. 
ЗГОДОМ, присл. Через деякий 

час після чогось; потім. • пізніше, 
розм. перегбдом, розм. перегодй. 
ЗГОЛОДНІТИ і рідко ІЗГО- 

ЛОДНГТИ, ію, їєш, док. Стати го¬ 
лодним; • проголодатися, вйголода- 
тися, вйголодніти, вйголоднітися, 
вйголодуватися, розм. проголоднїти. 
/ Відчути велике бажання до чого- 
небудь, настраждатися без чогось. 
ЗГОЛОШУВАТИСЯ, уюся, уєш- 

ся, недок., зголосйтися, лошу- 
ся, лбсишся, док. Заявляти про своє 
бажання робити щось. • виклика¬ 
тися, накликатися, розм. назива¬ 
тися. 
ЗГОРИ, присл. 1. У напрямку 

вниз; з висоти. • зверху, звйсока. 
Ф Дивйтися згорй [вниз] на 
кого — ставитися до кого-небудь 
зверхньо, із зневагою; Згорй донй- 
зу (до самого нйзу) — повністю. 
2. перен. З боку керівних органів 
і т. ін. 
ЗГОРТАТИ, аю, аєш і рідко 

ЗГОРТУВАТИ, ую, уєш, недок., 
ЗГОРНУТИ, згорну, згбрнеш, док. 
1. Складати що-небудь розкладене, 
розстелене. 2. Скручувати що-не¬ 
будь у трубку, сувій і т. ін. □ згбр- 
ток. 3. Згрібаючи, збирати докупи. 
4. Згрібати з чого-небудь, прибира¬ 
ти. 5. перен. Обмежувати або при¬ 
пиняти діяльність чого-небудь. 
І І згортання. 
ЗГОРЬОВАНИЙ, а, е. 1. Який 

зазнав багато горя; який виражає 
страждання; скорботний. 2. Здобу¬ 
тий важкою працею. // □ згорьб- 
ваність, присл. з горьова но. 
ЗГРАБНИЙ, а, е. я кий має про¬ 

порційне співвідношення форм, 
ліній; • складний, граціозний, рідше 
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зграбність, присл. згрйбно. 

граційний. / Має добру фізичну ви¬ 
правку. • вправний, спритний. 
//□ 
ЗГРАЙНИЙ, а, е. І. Який здій¬ 

снюється спільно. • колективний, 
груповий. 2. перен. Злагоджений, 
гармонійний. // □ зграйність, присл. 
згрййно. 
ЗГРАЯ , ї, ж. 1. Група дрібних 

тварин одного виду, птахів, риб, 
які тримаються разом. • табун, 
стйдо, череда (перев. копитних); 
косяк (перев. риб, птахів); тічка 
(перев. собак). / перен. Велика 
кількість чого-небудь (про пред¬ 
мети, думки, звуки і т. ін.). 2. пе¬ 
рен. Група людей, об’єднаних 
спільним заняттям. • натовп, 
юрб і. 3. перен., зневажл. Група 
людей, які займаються ганебною 
діяльністю. • розм. банда, розм. 
шайка, зневажл. кліка, зневажл. 
кбдло (про злочинне оточення). 
ЗГУБА, и, ж., розм. 1. Те, що за¬ 

губилося, утратилося. 2. Загибель, 
погибель. □ згубити, діеприкм. 
гублений. 
ЗГУБНИЙ, а, е. Я кий загрожує 

смертю, нещастям чи веде до них. 
• небезпечний, загрбзливий, фа¬ 
тальний, рідко згубливий. □ згуб¬ 
ність, присл. згубно; згубник. 
ЗДАВАТИСЯ1, здаюся, здаЄшся, 

не док., ЗДАТИСЯ , здамся, здасй- 
ся, док. 1. Визнавати себе перемо¬ 
женим (у суперечці, змаганнях, бою 
і т. ін. ); відступати перед трудно¬ 
щами. • капітулювати, піддавати¬ 
ся, рідше віддаватися; пасувати. 2. 
Сподіватися, покладати надію. 3. 
тільки док. Бути придатним, приго¬ 
дитися. 
ЗДАВАТИСЯ2, здаюся, здаЄшся, 

не док., ЗДАТИСЯ , здамся, здасй- 
ся, док. 1. Справляти якесь вражен¬ 
ня, мати в уяві той чи інший образ, 
бути подібним до кого-, чого-небудь. 
• бачитися, вбачатися (убачатися), 
видаватися, показуватися, рідко 

уважитися. 2. безос. Уявлятися, з’яв¬ 
лятися в думках, уяві. • увижати¬ 
ся. 3. у знач, вставн. сл. здається 
(здавалося) для вираження непев¬ 
ності, припущення. 
ЗДАВНА, присл. З давніх часів, 
віддавна, спрадавна, з давніх- 

давен, з давнього-давна, розм. 
здавен, розм. зрбду-віку. 
ЗДАЛЕКА (ЗДАЛЕКУ, рідко 

іздАлека, ІЗДАЛЕКУ), присл. 
З далекої відстані. • віддалік, 
віддалй, розм. віддалекй, розм. 
здаля, розм. здалік. 
ЗДАТНИЙ (ЗДАТЕН), а, е. 1. 

Який може, уміє робити, виконува¬ 
ти що-небудь. • спромбжний, при¬ 
датний, розм., перев. з не гбдний 
(гбден). 2. Який має здібності. • об- 
дарбваний. // □ здатність. 
ЗДЕБІЛЬШОГО, присл. Пере¬ 

важно, в більшості випадків. 
здержувати, ую, уєш, недок., 

ЗДЕРЖАТИ, жу, жиш, док. 1. Зу¬ 
пиняти. / Мати силу тримати що- 
небудь. / Утримувати від яких-не- 
будь дій, вчинків. Здержувати 
(здержати) р^ку — утримувати 
себе від фізичної розправи над ким- 
небудь; Здержувати (здЄржати) 
язикі — утримуватися від бажан¬ 
ня сказати зайве. • стрймувати. 2. 
Стримувати, ослаблювати вияв 
чого-небудь. • приглушувати 
Ф Здержувати (здЄржати) сер¬ 
це — це виявляти почуттів; стри¬ 
муватися; ЗдЄржати слбво (обі¬ 
цянку) — виконати обіцяне. 3. 
Витримувати натиск кого-, чого-не¬ 
будь. Здержувати (здЄржати) 
атіку, (наступ і т. ін.) — не давати 
кому-небудь можливості атакувати, 
наступати. // □ здержування, 
діеприкм. здержуваний. 
ЗДЕШЕВЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ЗДЕШЕВИТИ , влю, вйш, 
док. Робити дешевим або дешев¬ 
шим. □ здешевлювання, здешевлен¬ 
ня, діеприкм. здешевлений. 
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ЗДИБУВАТИ, ую, уеш, недок., 
ЗДИБАТИ, аю, аєш, док. Зустрі¬ 
чати кого-небудь; натрапляти на що- 
небудь. • заставати, помічати, ви¬ 
являти, знахбдити. 
ЗДИВУВАННЯ, я, с. Почуття, 

стан людини, викликані сильним 
враженням від чогось незвичайно¬ 
го, незрозумілого. • пбдив, здиво¬ 
вання, зчудування, рідше диву¬ 
вання, зачудовання (зачудування), 
розм. дивовйжа. □ здивувати, 
дієприкм. здивований; здивбваність, 
присл. здивбвано. 
ЗДГБНИЙ, а, е. Який має при¬ 

родні здібності, талант до чогось. 
• обдарований, рідше здатний, 
удатний, вдалий, розм. кебетний, 
розм. спосїбний, рідко удалий. 
□ здібність. 
ЗДІЙМАТИ, аю, аєш, недок., 

ЗДІЙ НЯТИ, здійму, здіймеш, док. 
1. Піднімати, підносити вгору. 2. 
Примушувати вставати. 3. Зніма¬ 
ти, переставляючи згори вниз. 4. 
Звільняти від чого-небудь. • ски¬ 
дати. -б- Здіймати (здійнйти) 
шапку (брилй і т. ін.): а) вітатися 
з ким-небудь; б) виражати свою по¬ 
вагу до кого-небудь, шанувати. 5. 
У спол. з абстр. ім. означає: почи¬ 
нати яку-небудь дію, виражену цим 
іменником. 6. рідко. Проймати, 
охоплювати (про почуття), -б* Як 
рукою здійме (здійнялб), безос. — 
Що-небудь раптово і безслідно зник¬ 
не (зникло). 
ЗДІЙСНЮВАТИ, юю, юєш, #е- 

Док., ЗДІЙСНЙТИ, ню, нйш, док. 
і- Утілювати в життя план, задум, 
робити щось дійсним, реальним. 
• рідше здійсняти, реалізовувати, 
Утілювати (звичайно із словами 
«в життя», «в дійсність»), викбну- 
вати, справджувати, вершйти, звер¬ 
шувати, провбдити, провадити, 
нрорбблювати; розм. провертати 
(швидко, оперативно). 2. Робити що- 
небудь. • виконувати // □ здій¬ 

снення, дієприкм. здійснений, 
здійсненний (здійснймий), здій- 
сненість (здійснймість), здійснювач. 
ЗДОБИЧ, і, ж. 1. Добуте, захоп¬ 

лене (у бою, з надр землі, на полю¬ 
ванні). 2. Те, що є предметом полю¬ 
вання. • жертва. 
ЗДОБУВАТИ, аю, бєш, недок., 

ЗДОБУТИ, уду, удеш, док. 1. Діста¬ 
вати, розшукувати; отримувати 
у власність./Наполегливою працею, 
власними зусиллями досягати чого- 
небудь. Д 3добувати (здобути) 
диплом — одержувати диплом про 
закінчення вищого або середнього 
учбового закладу. • добувати, ви- 
ббрювати, досягати, добиватися, 
осягйти, завойбвувати, придбавати 
(перев. силу, славу, популярність). 
2. Виробляти, одержувати, добува¬ 
ти шляхом обробки. Д Здобувати 
(здобути) вогбнь — одержувати во¬ 
гонь яким-небудь способом. 3. 
Діставати з надр землі. • видобу¬ 
вати.//□ здобування,здобуття. 
ЗДОБУТОК, тку, ч. 1. Позитив¬ 

ний результат роботи. • досягнен¬ 
ня, успіх. 2. Чиє-небудь майно, 
власність. / перен. Досягнення, на¬ 
дбання. 
ЗДОГАД, у, ч. Припущення, що 

ґрунтується на ймовірності, мож¬ 
ливості чого-небудь. • здбгадка, 
дбгадка, рідко дбгад, припущення, 
гіпбтеза (на підставі якихось непов¬ 
них даних); дбмисел (наслідок роз¬ 
мірковування); підбзра, підозріння 
(про щось небажане для мовця). 
□ здогадуватися, здогадування, 
здогадливий, присл. здогадливо; здо¬ 
гадливість, здогадний. 
ЗДОРОВИЙ, а, е. 1. Який має 

міцне здорбв’я; протилежне — хво¬ 
рий. • дужий, квітучий. 2. Корис¬ 
ний для здоров’я. 3. Сильної стату¬ 
ри. • сйльний, дужий. 4. розм. 
Великий розміром. □ здоровйло, 
розм. здоров’як, розм. здоров’яга. 5. 
перен. Пр авильний, розумний. 
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Бувбй (будь, бувайте, будьте, ЗЕЛЕНИЙ, а, е. 1. Один із семи 
ідй, зоставайся, ходй і т. ін)здор6в кольорів спектра, що знаходиться 
(здорбвии, здорбва, здорові) — 
усталена формула прощання; 
Здорбв (здорбва, здорбві) [був 
(булб, булй, будь, будьте і т. ін.)[; 
Здорбв (здорбва, здорбві) [був 
(була, булй, будь, будьте і т. ін.)[ 
з неділею (з понеділком, у хбту 
і т. ін.) — усталена формула вітан¬ 
ня при зустрічі; Будьмо (будьте) 
здорбві [пйвши]; Нехйй (хай) 
здорбв (здорбва, здорбві) буде 
(будуть, живуть і т. ін.) — поба¬ 
жання здоров’я при частуванні, при 
згадці про кого-небудь і т. ін.; Носй 
(носіть) здорбв (здорбва, здорб¬ 
ві) — носи (носіть) на здоров’я. 
ЗДРАВИЦЯ, і, ж. Коротка про¬ 

мова з побажанням здоров’я, сла¬ 
ви, успіхів і т. ін. • заздорбвниця, 
поздорбвлення, заздоровний тост. 
□ здорбвити. 
ЗДРАВНИЦЯ, і, ж. Заклад, де 

відпочивають і лікуються. 
ЗДУВАТИ , аю, аєш, недок., 

ЗДУТИ, здую, здуєш і ЗДУНУТИ, 
ну, неш, док. Струменем повітря 
скидати, зносити що-небудь з якоїсь 
поверхні. Ф Як (ніби, наче, неначе, 
мов, немов, мбвби) вітром здУло, 
безос. — хто-, що-небудь раптово, 
дуже швидко або безслідно зник 
(зникла). • здмухувати, діад, зди- 
мати, рідко продувати, обдувати 
(з усіх боків). 
ЗДУЖАТИ , аю, аєш, недок. і док. 

1. тільки недок. Бути здоровим, мати 
силу, не хворіти. / перев. з част. «не» 
/ з інфін. Бути спроможним щось 
робити. 2. тільки док. Виявитися 
сильнішим від когось. • перемогтй, 
подолати. 
ЗЕВС, а, ЗбВЕС, Зевеса, ч.\ у 

зверт. Зевсе. У давньогрецькій 
міфології — верховний Бог, воло¬ 
дар Богів і людей, найвищий Бог 
світла, правди і державності (у рим¬ 
лян — Юпітер). 

поміж жовтим і блакитним; колір 
свіжої трави, листя. Д Зелений 
стіл — стіл, покритий зеленим сук¬ 
ном і призначений для гри в кар¬ 
ти; Зелбний чай — різновид чаю, 
гіркуватого на смак, що дає зеле¬ 
нувато-жовтуватий запашний 
настій. 2. Зроблений із зелені; який 
заріс рослинністю. Зелбна недГля, 
церк. — одне зі свят православної 
церкви, яке відзначається на п’ят¬ 
десятий день після Великодня і су¬ 
проводжується прибиранням хати 
всередині і зовні зеленню; Зелений 
театр — літній тетр серед зелені. 3. 
Недостиглий, недозрілий. • не¬ 
спілий, нестйглий, незрілий, недо¬ 
спілий. // □ зелень, зеленіти, зелен¬ 
куватий, прнсл. зблено. 4. перен., 
розм. Недосвідчений через свою 
молодість, незрілий, несформова- 
ний. 
ЗЕМЛЯ, і, ж.\ у зверт. земле. 1 

(З великої літери). Третя від Сонця 
велика планета, населена людьми, 
яка обертається навколо своєї осі 
і навколо Сонця. □ землянин. 2. 
тільки одн. Суша (на відміну від 
водного простору). 3. Ґрунт, верхній 
шар земної кори. Уростй в збмлю; 
Прикипіти (приростй) до землі — 
завмерти, застигнути на місці від 
несподіванки, переживань; Змітбти 
(зместй, стирати, стбрти, зітбрти 
і т. ін.) з лицй землі — знищувати 
дощенту; З-під землі (під землею) 
видирати (вйдерти, виривати, 
вйрвати, добувати, добути 
і т. ін.) — незважаючи ні на які 
труднощі, діставати що-небудь; По¬ 
нурити голову в збмлю; Потупити 
(опустйти, втупити і т. ін.) очі 
у збмлю (до землі) — нахилитися 
від почуття сорому, ніяковості; Топ- 
тбти збмлю — жити; Уклонйтися 
(вклонятися, уклонйтися і т. ін.) до 
землі кому — низько кланятися, 
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виявляючи особливу шану; Як (мов, 
нГби і т. ін.) провалйтися (пітй) 
крізь збмлю — раптово, безслідно 
зникнути; Як (наче, нембв і т ін.) 
вйрости (вйринути, уродйтися 
і т. ін.) з-під землі — раптово, не¬ 
сподівано з’явитися. □ земляний, 
землянка, земний, присл. земно. 4. 
Розсипчаста темно-бура речовина, 
що входить до складу кори нашої 
планети. Ф Зрівнйти (змішати) 
з землею — знищити. □ землйстий 
(землянйстий). 5. Територія з угід¬ 
дями, що перебуває в чиємусь во¬ 
лодінні. 6. Країна, край, держава, 
-б- За трйдев’ять земель — дуже да¬ 
леко. 
ЗЕМЛЯК, а, ч.;у зверт. земляче. 

Уродженець однієї з ким-небудь 
місцевості, країни. • краянин; 
співвітчйзник, уроч., поет, брат, од- 
ноземець. □ земляцтво, земляцький. 
ЗЕМНОВОДНИЙ, а, е. Присто¬ 

сований до життя на суші й у воді. 
/ У знач. ім. земноводні. 
ЗЕНІТ, у, ч. 1. Н айвища точка 

небесної сфери над головою спо¬ 
стерігача. • ббрій, горизонт, 
виднокбло, виднокруг, крайнебо, 
небозвід, небокруг, круговйд, кру- 
гогляд. 2. перен. Найвищий сту¬ 
пінь розвитку, вершина чого-не¬ 
будь. • апогбй. 
ЗЕРНО, зерна, с. 1. Плід хлібних 

злаків; зернина. 2. Насіння злако¬ 
вих, а також деяких інших рослин 
(знач, сукупності). // □ зерновйй, 
зерновйк, зернйстий, зернйстість. 3. 
Окрема дрібна часточка якої-не- 
будь речовини; • крупйнка, крап- 
лйнка. / перен. Невелика частина, 
зародок чого-небудь. 
ЗЕФГР1, у, V., поет. Бог західного 

вітру у грецькій міфології. / Теп¬ 
лий легкий вітерець. 
ЗЕФГР2, у, ч. Тонка бавовняна 

тканина. 
ЗЕФГР3, у, ч. Кондитерський 

виріб — сорт фруктової пастили. 

З’ЄДНУВАТИ, ую, уеш, недок., 
З’ЄДНАТИ, аю, аєш, док. І. Зби¬ 
рати в один колектив. • об’єднува¬ 
ти, згуртовувати. 2. Складати з ба¬ 
гатьох частин в одне ціле; зливати 
воєдино. / перен. Зв’язувати певни¬ 
ми стосунками. • зблйжувати. 3. 
Зв’язувати, скріплювати одну з од¬ 
ною якимось способом окремі час¬ 
тини (деталі, кінці і т. ін.). • спо¬ 
лучати, єднати, рідко злучати; 
схбплювати, прихоплювати (перев. 
швидко або тимчасово); зчіплюва¬ 
ти, техн. зчленбвувати (деталі, секції 
і т. ін.); зрбщувати; звбдити, змика¬ 
ти, стуляти, кріпйти. 4. Сполучати 
що-небудь з чимось; установлюва¬ 
ти зв’язок. 5. Змішувати що-небудь 
з чимось. / Поєднувати. 
ЗЖИВАТИСЯ і рідко ВЖИ¬ 

ВАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., 
зжйтися, зживуся, зживешся 
і рідко ІЗЖЙТИСЯ, ізживуся, 
ізживешся, док. 1. Перебуваючи 
разом, здружуватися з кимось, зви¬ 
кати один до одного. 2. перен. Зви¬ 
кати до чого-небудь. / Поступово 
перевтілюватися в образ кого-не- 
будь (про актора). 
ЗЗАДУ, ІЗЗАДУ, присл. Із зво¬ 

ротного боку, із спини, протилежне — 
спереду; • позаду, позад. / На де¬ 
якій віддалі, слідом за ким-, чим- 
небудь. 2. у знач, прийм. з род. Ука¬ 
зує на розміщення позаду когось або 
чогось. 
ЗЗИРАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док., ЗЗИРНУТИСЯ, нуся, нешся, 
док. 1. Обмінюватися швидкими 
поглядами. 2. Задивлятися на кого- 
небудь. 
ЗЗОВНІ, ІЗЗОВНІ, присл. Із зов¬ 

нішнього боку. • розм. знадвбру. 
ЗИГЗАГОМ, у знач, присл. Утво¬ 

рюючи ламану лінію, залишаючи 
слід у вигляді такої лінії. • розм. 
кривулькою, рідше гадюкою. 
ЗИМГВЛЯ, і. ж. 1. Перебування 

десь зимою. 2. Місце, де хто-небудь 
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живе взимку. // □ зимівник (зи¬ 
мовик), зимбвйй, присл. зимбю; 
зима, зимувати, зимування. 
ЗЙМНИЙ, а,е, розм. 1. Який має 

низьку температуру.# холодний. 2. 
Який не випромінює тепло. 3. /те¬ 
рен. Спокійний, який не виражає 
почуттів. / Позбавлений душевної 
теплоти, пристрасті. □ присл. 
зймно. 
ЗИМОСТІЙКИЙ, а, е. Здатний 

протистояти морозам й іншим не¬ 
сприятливим умовам зими (про рос¬ 
лини). □ зимостійкість. 
ЗИСК, у, ч. 1. Прибуток від яко¬ 

гось роду діяльності. 2. Прибуток, 
вигода, користь від чого-небудь. 
зйчити , чу, чиш, недок. Вислов- 

лювати побажання чого-небудь. 
• бажати. □ зичлйвий, зичлйвість, 
присл. зичлйво. 
ЗІБГАТИ і рідше ЗОБГАТИ, аю, 

аєш, док. 1. Зім’яти що-небудь жуж¬ 
мом. 2. Певним чином зігнути, скла¬ 
сти що-небудь. 3. перен. Зробити, 
створити що-небудь наспіх, швид¬ 
ко. 
ЗІЗНАВАТИСЯ, аюся, абшся, 

недок., ЗІЗНАТИСЯ , аюся, аєшся, 
док. 1. Говорити відверто про свої 
дії, вчинки, думки і т. ін. • призна¬ 
ватися, відкриватися. 2. юр. Свідчи¬ 
ти під час допитів або на суді. 
// □ зізнання. 
ЗІЛЛЯ, я, с. 1. Різноманітні за¬ 

пашні трав’янисті рослини. 2. 
Настій з трав (як лікувальний 
засіб). 3. Люди, які роблять що-не¬ 
будь погане, шкідливе. 
ЗІМЛІВАТИ і ЗОМЛІВАТИ, 

аю, аєш, недок., ЗІМЛІТИ і ЗО¬ 
МЛІТИ, їю, їєш, док. 1. Утрачати 
свідомість. • непритбмніти. 2. 
Утрачати на деякий час здатність 
рухатися від сильного переживан¬ 
ня, перевтоми, болю і т. ін. • зав¬ 
мирати, ціпеніти. 3. Ставати нечут¬ 
ливим через порушення кровообігу. 
• терпнути. 

ЗІМ’ЯТИ, мну, мнеш, док. 1. Зро¬ 
бити щось нерівним, пом’ятим. • по¬ 
м’яти, побгати, розм. зіжмакати, 
скуйбвдити (волосся). 2. Пригнути, 
притоптати до землі (рослини). 3. 
Швидким натиском порушити бо¬ 
йовий порядок. / Зламати опір. 4. 
перен. Морально принизити когось. 
ЗІНИЦЯ,*, ж. Отвір у райдужній 

оболонці ока, через який у нього 
проникає світло. 
ЗІПСУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

док. 1. тільки 3ос. Стати непридат¬ 
ним для використання, вживання. 
• попсуватися, поламатися, злама¬ 
тися, пошкбдитися, перевестйся. 2. 
тільки 3 ос. Змінитися на гірше; 
зробитися неприємним, неприваб¬ 
ливим (перев. про зовнішній виг¬ 
ляд). • погіршати; спотворитися. 3. 
Засвоїти погані звички під упливом 
кого-, чого-небудь. • розбеститися. 
// □ зіпсувати, зіпсованість, 
дієприкм. зіпсбваний. 
ЗІР, збру, ч. 1. Одне з п’яти по¬ 

чуттів, органом якого є око; здат¬ 
ність бачити. 2. Спрямованість очей 
на кого-, що-небудь; погляд. Бачи¬ 
ти внутрішнім збром що — відчу¬ 
вати що-небудь; Окйнути (огляну¬ 
ти, зміряти і т. ін.) збром кого, 
що — охопивши повністю поглядом, 
подивитися уважно на кого-, що- 
небудь; Скільки сяг&в (сягне, ог- 
лйне і т. ін.) зір — дуже далеко; 
Пбле збру: а) простір, який можна 
охопити поглядом; б) коло чиїхось 
інтересів, турбот, уваги; Точка 
(кут) збру — певний погляд на що- 
небудь, особисте ставлення до чо¬ 
гось. □ зіркйй, зіркість, присл. зірко. 
ЗГРКА, и, ж. 1. Небесне ТІЛО, ЩО 

становить собою скупчення розжа¬ 
рених газів, які світяться. / Доля, 
щастя, удача. Вірити у свою або 
чию [щаслйву] зірку — вірити 
у свою або чию-небудь щасливу 
долю; Зіркй з нбба хапйти (зні¬ 
мати, здіймйти і т. ін.) — відзнача- 
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тися неабиякими здібностями, ро¬ 
зумом; Провідна зГрка — про кого-, 
що-небудь, що визначає напрям 
у розвитку, боротьбі і т. ін.; Родй- 
тися (народйтися) під щаслйвою 
зіркою — мати щастя у житті. 
• зоря, поет, зоряниця, поет. 
зірниця. 2. перен. Про дуже видат¬ 
ну прославлену людину. 3. Геомет¬ 
рична фігура з гострокінцевими 
п’ятьма або шістьма кутами, роз¬ 
ташованими по колу. / Відзнака, 
орден, який має форму п’ятикутної 
геометричної фігури. □ зірчастий 
(зірчатий), присл. зірчасто (зірчато). 
4. Світла пляма на лобі у тварин. 
ЗІРНЙЦЯ, і, ж, поет. 1. Само¬ 

світне небесне тіло, що становить 
собою скупчення розжарених газів. 
• зірка. 2. Яскраве освітлення го¬ 
ризонту перед сходом і після захо¬ 
ду сонця. 3. Короткий світловий спа¬ 
лах без грому на обрії уночі або 
ввечері — відблиск далекої грози. 
• блискавиця. 
ЗІСПОДУ, присл. З нижнього 

боку, знизу; з-під кого-, чого-небудь. 
ЗІСТАВЛЯТИ , яю, яєш, не док., 

ЗІСТАВИТИ, влю, виш, док. По¬ 
рівнювати щось із чим-небудь або 
між собою. □ зіставлення, зі¬ 
ставлений. 
ЗІТХАТИ, ію, £еш, недок 

ЗІТХНУТИ, ну, неш, док. 1. Роби¬ 
ти глибокі вдохи і видохи під упли- 
вом якихось почуттів. Ф Вільно 
(полегшено, щаслйво і т. ін.) 
зітхнути — відчути полегшення, 
звільнившись від турбот, тривоги 
і т. ін. 2. тільки недок. Сумувати, 
журитися за ким-, чим-небудь. 
/ Бути закоханим у кого-небудь. 
//□ зітхання 
ЗІЩУЛЮВАТИСЯ і ЗЩУЛЮ¬ 

ВАТИСЯ , ююся, юєшся, недок., 
ЗІЩУЛИТИСЯ і ЗЩУЛИТИСЯ, 
люся, лишся, док. Зібгавшись, скор¬ 
чуватися, ніби зменшуватися в об’є¬ 
мі (про людей, тварин). 

_ЗЛЙВА 

З’ЇЗД, у, ч. 1. Збори представ¬ 
ників яких-небудь організацій (гро¬ 
мадських, політичних, наукових 
тощо), груп населення, діячів пев¬ 
ної галузі, які обговорюють і вирі¬ 
шують суспільно-політичні, наукові 
та ін. питання. • конгрес, зліт, 
фбрум. 2. Місце, по якому з’їжджа¬ 
ють, спускаються. • спуск. 
З’їди, ів, ми. Недоїдені твари¬ 

нами залишки сіна, соломи і т. ін. 
ЗЛАГОДА, и, ж. 1. Мирні, 

дружні стосунки. / Погодженість, 
гармонія у чому-небудь. Д Жйти 
в злагоді — жити мирно, друж¬ 
но. • згбда, одностайність. 
□ злагодженість, діеприкм. 
злагоджений, присл. злагоджено. 
2. Взаємна домовленість про 
спільні дії. • угбда. 
ЗЛАЗИТИ1, злажу, злазиш 

і рідко ІЗЛАЗИТИ, лажу, лазиш 
і ЗЛІЗАТИ і /7/д/го ІЗЛІЗАТИ, аю, 
аєш, недок., ЗЛГЗТИ рідко 
ІЗЛГЗТИ, зу, зеш, док. 1. Рухатися 
вниз, тримаючись, чіпляючись за 
що-небудь; злазити з чого-небудь. 
• спускатися. 2. Підніматися, три¬ 
маючись, чіпляючись за щось; ви¬ 
лазити на що-небудь. • Уповзати. 
3. розм. Виходити на зупинці. 4. 
тільки 3ос., розм. Відпадати, відва¬ 
люватися, зникати. 5. Постійно пе¬ 
ребувати де-небудь, з ким-небудь. 
Д Не злізити з телефбну — весь 
час телефонувати. Ф Злазити 
(злГзти, злізіти) з шйї чиєї— пе¬ 
реставати бути на чиємусь утри¬ 
манні. 
ЗЛАЗИТИ2, злажу, злазиш, док, 

розм. Обійти багато місць, велику 
за розміром площу. 
ЗЛЄГКА, присл. 1. Ледь помітно, 

не сильно, ледь чутно, поволі. 
ЗЛЙВА, и, ж. 1. Густий і рясний, 

дуже сильний дощ. 2. перен. Вели¬ 
ка кількість чого-небудь (того, що 
сиплеться, світла, звуків, почуттів, 
думок і т. ін.). 
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ЗЛЙГОДНІ, ів, мн. Великі 
життєві труднощі, тяжке життя, 
пов’язане з матеріальними нестат- 
ками. • мн. знегбди, перев. мн. ви¬ 
пробування, бідування. 
ЗЛ ИДЕННИИ, а, е. 1. Який живе 

бідно, у злиднях. • бідний, убогий. 
□ злидарювати, злидар (розм. 
злйдень), злидарський, злиденність. 
2. перен. Дуже малий, незначний 
(кількістю, розміром). 3. перен., зне- 
важл. Не вартий нічого. • нік¬ 
чемний, жалюгідний. 
ЗЛЙДНІ, ів, мн. Матеріальні 

нестатки, бідність. • злидарство, 
ЗЛИЙ, а, е. 1. Який недоброзич¬ 

ливо, неприязно, нечуйно або воро¬ 
же ставиться до інших; сповнений 
гніву, сердитий на кого-, що-небудь. 
Ф Бодай усб зле та лихб кому — 
побажання нещастя кому-небудь; 
Під злу р^ку — у той час, коли 
людина розгнівана; Злі язикй — 
люди, які поширюють плітки. • не¬ 
добрий, лихий, злісний, злобний, оз¬ 
лоблений, злоблйвий, злостйвий, 
злослйвий, лютий, розм. злючий. 2. 
Викликаний, пройнятий злістю, не¬ 
доброзичливістю. / Який містить 
у собі або несе людям зло; згубний. 
// □ злісний, злісність, присл. 
злісно; злббствувати, злббний, 
злббність, присл. злобно. 3. Пога¬ 
ний, несприятливий (про час). 
ЗЛІСТЬ, злості, ж. 1. Почуття 

сильної недоброзичливості, ворож¬ 
нечі до кого-небудь. • злббй, озлбб- 
леність, жовч, лють, мн. лютощі, 
шаленство, рідше ярість. 2. Почут¬ 
тя і стан роздратування, досади. 
• розлюченість. 
ЗЛІТАТИ ', аю, аєш, недок., ЗЛЕ¬ 

ТІТИ, злечу, злетйш, док. 1. Летя¬ 
чи, підніматися вгору. • злинати, 
зніматися [здійматися], піднімати¬ 
ся, піднбситися; зринати, шугати 
(стрімко); зриватися, пориватися 
(раптово і швидко); спурхувати (лег¬ 
ко і швидко, перев. про птахів, ме¬ 

теликів). Ф Злітати (злетіти) у по¬ 
вітря — вибухати. 2. Падати вниз, 
опускатися звідки-небудь на щось. 
/ перев. док., розм. Утратити поса¬ 
ду, місце роботи. -Ф- Злетіла 
(злетйть) голова чия—хто-небудь 
покараний (буде покараний) на 
смерть. 3. розм. Рухаючись, швид¬ 
ко підніматися на верх чого-небудь 
4. розм. Рухаючись, стрімко зіска¬ 
кувати, з’їжджати, спускатися 
звідки-небудь. 5. перен. Мимоволі, 
раптово вихоплюватися (про слова, 
крик тощо), лунати (про музичні 
звуки, мелодії і т. ін.). 
ЗЛІТАТИ2, аю, аєш, док. 1. Літа¬ 

ючи, побувати в багатьох місцях. 2 
розм., перен. Швидко збігати, з’їзди¬ 
ти куди-небудь. 
ЗЛО1, а, с. 1. Що-небудь погане, 

недобре, шкідливе; протилежне — 
добрб. • лйхо. 2. Почуття роздра¬ 
тування, гніву, досади. • розлю¬ 
ченість, злість, злбба, лють, лютість, 
лютощі. Ф Зло берб (брало, взяло, 
забирає і т. ін.) кого — хто-небудь 
стає (став і т. ін.) розлюченим, злим, 
сердитим; На злб кому— щоб за¬ 
вдати кому-небудь неприємностей. 
3. Біда, нещастя, неприємність. 

ЗЛО2, присл. Злісно, жорстоко; 
недоброзичливо, сердито. 
ЗЛОБОДЕННИМ, а, е. Який при¬ 

вертає загальну увагу, хвилює, 
є цікавим у цей час для всіх. • ак¬ 
туальний, назрілий, насущний, жи¬ 
вотрепетний, пекучий, болючий. 
□ злободенність. 
ЗЛОВЖИВАТИ, аю, аєш, недок., 

зловжйти, иву, ивеш, док. Ви¬ 
користовувати що-небудь на зло або 
на шкоду комусь; користуватися 
чим-небудь у більшій, ніж належить, 
кількості; незаконно використовува¬ 
ти свої права і можливості, зокре¬ 
ма службові. • надуживати. □ зло¬ 
вживання. 
ЗЛОВГСНИЙ, а, е. 1. Який перед¬ 

віщає зло, нещастя, свідчить про 
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наближення чогось неприємного. 
/ Який є поганою прикметою. • не¬ 
добрий, лихий, лиховісний, розм. 
зловіщий □ присл. зловісно. 
ЗЛОВМЙСНИЙ, а, е. Який має 

злі, недобрі наміри, здійснюється зі 
злим наміром. □ зловмисник, 
зловмисність, присл. зловмисно. 
ЗЛОВТГХА, и, ж. Злоблива 

радість з приводу чиєїсь невдачі, 
чийогось нещастя. • злорадство. 
□ зловтішний, присл. зловтішно, 
зловтішатися. 
ЗЛОДІЙ, я, ч.;узверт. злбдію. 1. 

Той, хто займається розкраданням 
чиєї-небудь власності. • крадій, 
шахрай, вульг. раклб; розкрадач 
чого, торбохват (перев. щодо роз¬ 
крадання громадської власності). 
□ злодійський, злодійкуватий, зло- 
дійкуватість, присл. злодійкувато; 
злодійство, розм. злодюга. 2. Зрад¬ 
ник. • лиходій, злочйнець. 
ЗЛОПАМ’ЯТНИЙ, ЗЛОПА- 

М’ЯТЛИВИЙ, а, е. Який довго па¬ 
м’ятає, не прощає заподіяних йому 
зла, образи. □ злопам’ятність (зло- 
пам’ять). 
ЗЛОСЛОВИТИ , ВЛЮ, ВИШ, не- 

док., рідко. 1. Уживати грубі, дош¬ 
кульні слова і вирази, ображаю¬ 
чи кого-небудь. 2. Уживати 
лайливі, соромітні слова. • лихо- 
слбвити. 
ЗЛОЧИН, у, ч. 1. Суспільно не¬ 

безпечна дія з порушенням установ¬ 
лених правил і норм поведінки, яка 
заподіює людям зло. • злочйнство, 
злодіяння, розм. кримінал. □ зло¬ 
чйнець (злочйнник), злочйнний, 
злочйнність, злочйнство, присл. зло- 
чйнно. 2. Неприпустимий, недозво- 
лений учинок. 
ЗЛОЯКІСНИЙ, а, е. 1. мед. Дуже 

небезпечний, пов’язаний із раковим 
захворюванням, який загрожує жит¬ 
тю. □ злоякісність. 2. перен. Який 
відзначається поганими властивос¬ 
тями, має вади. 

ЗМАГАТИСЯ, аюся, аєшся, не- 
док. 1. Намагатися перемогти когось 
у чому-небудь, домагаючись кращих 
результатів. 2. Чинити опір кому-, 
чому-небудь, боротися. / Стикати¬ 
ся (про протилежні думки, почуття, 
бажання і т. ін.). 3. Сваритися, спе¬ 
речатися. // □ змагання, зма¬ 
гальний. 
ЗМАЛКУ, рідко ІЗМАЛКУ, 

присл. З дитинства, з малоліття. 
• змалечку, з пелюшбк, з малйх літ, 
розм. відмалку. 
ЗМАЛЬОВУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., ЗМАЛЮВАТИ, юю, іЬеш, док. 
І. Відтворювати уже намальоване, 
сфотографоване за допомогою олів¬ 
ця, фарб. • перемальбвувати, ко¬ 
піювати. 2. Малювати з натури 
предмети, живі істоти, природу 
і т. ін. 3. перен. Зображувати сло¬ 
весними засобами в художньому 
творі, листі, розмові. • опйсувати. 
// □ змалювання (змальбвування), 
дієприкм. змальбваний. 
ЗМАРНГТИ і рідко ІЗМАРНІ¬ 

ТИ, їю, ієш, док. 1. Виснажитися 
від горя, туги, хвороби, схуднути від 
недоїдання, важкої праці. /Утра¬ 
тити свіжість, привабливість, кра¬ 
су (про обличчя і т. ін.). • помарні¬ 
ти, осунутися, податися, зів’янути, 
зів’йти, пов’янути, зблйкнути, по¬ 
блякнути, розм. споганіти, почорні¬ 
ти. 2. перен. Засохнути від нестачі 
вологи, поживних речовин і т. ін.). 
• зів’янути, зів’яти, пов’янути. 
// □ діепрнкм. змарнілий. 
ЗМЕНШУВАТИ, ую, уєш, медок., 

ЗМЕНШИТИ, шу, ШИШ, ДОК. Роби¬ 
ти меншим обсяг, величину, кіль¬ 
кість чого-небудь. / Стишувати хід, 
швидкість. • розм. уменшати (умен¬ 
шувати), заст. убавляти; розм. пе- 
реполовйнювати; знйжувати, по- 
нйжувати, збавляти; укорбчувати, 
урізувати, обрізувати; скорбчувати 
(витрати, норми і т. ін.). □ змен¬ 
шеність, зменшення (зменшування). 
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зменшувальний, дієприкм. зменшу¬ 
ваний, зменшувач. 
ЗМИВАТИ, аю, Єеш, недок., 

змйти, змйю, змйєш, док. 1. За 
допомогою мийних засобів видаля¬ 
ти бруд, плями і т. ін. з чогось. 
/ Знищувати, видаляти що-небудь 
потоком води. 2. Робити поверхню 
чого-небудь чистою. 3. Руйнуючи, 
знищуючи сильною течією, великою 
кількістю води, відносити кудись 
що-небудь. • розмивати, знбсити. 
// □ змивання, дієприкм. змйваний; 
змив. 4. перен. Звільняти себе чи 
кого-небудь від чогось неприємно¬ 
го, ганебного. ^ Крбв’ю змйти 
ганьбу (сбром і т. ін.) — заплатити 
своїм життям за безчестя. 
ЗМИКАТИ, Єю, Єеш, недок., 

ЗІМКНУТИ, ну, нбш, док. 1. З’єдну¬ 
вати кінці чого-небудь. 2. перен. 
Створювати зв’язок між ким-, чим- 
небудь. Змикбти (зімкнути) кбло 
(кільцб): а) охоплювати кого-, що- 
небудь кільцем; б) військ, завершу¬ 
вати, закінчувати оточення кого-, 
чого-небудь. Змик&ти (зімкнути) 
лави (рядй): а) військ., спорт, мак¬ 
симально зменшувати дистанцію 
між людьми в лавах і між лавами; 
б) досягати одностайності у рішен¬ 
нях, діях. 3. Стуляти губи, очі, за¬ 
плющувати очі. -Ф- Не змик&ти 
(зімкнути) очей (повГк); [І, ні] на 
волосйну не змик&ти (зімкнути) 
очбй — не мати змоги заснути 
навіть на короткий час; Зімкнути 
уста навГки (навік) — померти, 
загинути. 4. тільки 3ос., розм., рідко. 
Судомити. // □ змикання, зімкнен¬ 
ня, дієприкм. зімкнений і зімкнутий; 
зімкненість. 
ЗМЙЛКИ, ів, ми., розм. 1. Миль¬ 

на спінена вода, що залишається 
після прання, миття. 2. Схожий на 
мильну піну піт, що виступає на тілі 
стомлених коней. 
змйлок, лка, ч., розм. Ма¬ 

ленький кусочок мила, що зали¬ 

шився після багаторазового нами¬ 
лювання чого-небудь під час 
прання, миття. 
ЗМЙЛУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

док. Виявити співчуття до кого-не¬ 
будь, пожаліти кого-небудь. • згля¬ 
нутися, змилосердитися, змйлостй- 
витися. 
ЗМГНА, и, ж. 1. Перехід, пере¬ 

творення чого-небудь у щось якісно 
інше (про стан, рух, ознаку, влас¬ 
тивість і т. ін.). • змінювання, пе¬ 
реміна, відміна; переворбт, поворбт, 
злам, перелом; розм. переінакшен¬ 
ий, розм., /7/дц/епереіначення (шля¬ 
хом переробки тощо). □ змінювати, 
дієприкм. змінений і змінюваний; 
змінюваність, змінювання. 2. Замі¬ 
на кого-, чого-небудь іншим. / Мо¬ 
лоде покоління, що має змінити 
інших. Ітй (поспішати, виступати 
і т. ін.) на зміну кому, чому— замі¬ 
няти собою кого-, що-небудь. 3. Про¬ 
міжок робочого часу, після закін¬ 
чення якого працівники змінюються. 
4. Група людей, які одночасно ви¬ 
конують певну роботу (або відпо¬ 
чивають) і змінюються іншими че¬ 
рез відповідний проміжок часу. 5. 
Змінний комплект білизни, одягу 
для перевдягання. 
ЗМІСТ, у, у. 1. Те, про що розпо¬ 

відається, описується, зображуєть¬ 
ся. 2. Суть, внутрішня особливість 
чогось. // □ змістовйй, змістбвний, 
змістбвність, присл. змістбвно. 3. 
Перелік розділів, інших складових 
частин книги, рукопису із указівкою 
сторінок, де вони вміщені. 
ЗМІЦНГТИ, По, ієш, док. 1. За¬ 

гартуватися фізично, укріпити здо¬ 
ров’я. • поздоровішати, загартува¬ 
тися, підкріпйтися, поправити 
(завдяки відпочинку, їжі і т. ін., 
перев. з ім. «здоров’я»). 2. перен. 
Стати більш надійним, постійним. 
• укріпйтися. 3. Стати більш мо¬ 
гутнім, упливовим. • утвердитися. 
□ зміцніння, дієприкм. зміцнілий. 
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ЗМОВА, и, ж. Таємна домо¬ 
вленість про спільні дії проти кого- 
небудь з метою досягнення якої-не- 
будь мети. • згбвір. □ змовлятися, 
змовник, змовницький, змбвництво. 
ЗМОГА, и, ж. 1. Спроможність, 

здатність що-небудь робити. Не 
в змбзі — не маючи сил. • спро- 
мбга. 2. Сприятлива умова для 
здійснення чого-небудь. По змбзі — 
наскільки можливо.* можлйвість. 
ЗМОЛОДУ, рідко ІЗМОЛОДУ, 

присл. Із молодих років, із молодо¬ 
го віку. 
ЗМОРШКА, и, ж. 1. Нерівність 

у вигляді довгастого заглиблення 
чи борозенки, складка на шкірі 
обличчя, тіла людини або твари¬ 
ни. • складка, розм., рідше 
бганка, перев. ми., рідше брйжа, 
борозна, рідше пруг (глибока 
зморшка). 2. перен. Нерівність на 
поверхні — вузька довга запади¬ 
на, згин. 
ЗМУЖНГТИ, їю, Ієш, док. 1. До¬ 

сягти повного фізичного розвитку; 
стати дорослим. 2. перен. Досягти 
розквіту у своєму розвитку. □ змуж¬ 
ніння, діеприкм. змужнілий; змуж¬ 
нілість. 
ЗМУШУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ЗМУСИТИ, змушу, змусиш, ДОК. 
Спонукати когось виконувати, роби¬ 
ти що-небудь. □ змушений, присл.у 
рідко змушено. 
ЗНАВЕЦЬ, я, ч.\ узверт. знавцю. 

Людина, яка володіє глибокими 
знаннями в певній галузі. • розм. 
дбка, рідше знайко, ірон. всезнайко, 
жарт, професор; ерудйт, спеціаліст, 
авторитет. □ знавецький. 
ЗНАДА, и, ж. Те, що захоплює, 

вабить до себе. • спокуса, принада. 
О знаджувати, знаджування, 
Діеприкм. знаджуваний; знадлйвий, 
знадлйвість, присл. знадлйво. 
ЗНАДВОРУ, рідко ІЗНАДВОРУ, 

присл., розм. Із зовнішнього боку 
приміщення. • ззбвні. 

ЗНАДОБИТИСЯ, блюся, бйшся, 
док. Виявитися, стати потрібним, 
необхідним. • згодйтися, пригодй- 
тися, придатися, підійтй, розм. 
здатися. 
ЗНАЙОМИТИ, млю, миш, недок. 

І. Рекомендувати когось кому-не- 
будь. 2. Давати кому-небудь знання, 
відомості про щось. • представля¬ 
ти, рекомендувати, відрекомендбву- 
вати, репрезентувати (перев. даю¬ 
чи характеристику). □ знайбмий, 
знайбмство, знайбмлення. 
ЗНАМЕНИТИЙ, а, е. 1. Усім 

відомий, який користується великою 
популярністю. • славнозвісний, сла- 
ветний, прославлений. □ зна- 
менйтість. 2. Незвичайний, над¬ 
звичайний, видатний щодо своїх 
позитивних якостей. 
ЗНАМЕННИЙ, а, е. Надзвичай¬ 

ний, важливий за своїм значенням 
(про день, подію, явище і т. ін.); який 
вирізняється з-поміж інших неаби¬ 
якими якостями. • видатнйй, ви- 
значнйй, історйчний. □ знаменність, 
присл. знамбнно. 
ЗНАМЕННИК, а, ч., мат. Число 

дробу, яке показує, на скільки час¬ 
тин поділена одиниця. -Ф- Звбдити 
(звести) до одного (спільного) 
знаменника — прирівнювати кого-, 
що-небудь одне до одного, робити 
їх схожими. 
ЗНАМЕНО, єна, с. 1. Полотнище 

певного кольору чи поєднання ко¬ 
льорів, часто з певним зображен¬ 
ням, прикріплене до держална чи 
шнура; є офіційною емблемою 
держави, символом її сувереніте¬ 
ту. 2. перен. Керівна ідея, що слу¬ 
жить підґрунтям єдності дій якої- 
небудь групи, організації і т. ін. 
• прапор. 
ЗНАМЕНУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., також із словом «собою». 
Свідчити про що-небудь, означати 
щось. • передвіщати, передбачати, 
пророкувати. □ знамення. 
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ЗНАННЯ, й, с. 1. Володіння яки- 
ми-небудь відомостями, обізнаність 
у чому-небудь. -Ф- Із знанням 
спріви — уміло, із досвідом. 
• знаття, вміння. 2. тільки ми. Су¬ 
купність відомостей з якої-небудь 
галузі, набутих у процесі навчан¬ 
ня. 3. Перевірений практикою ре¬ 
зультат пізнання дійсності, її пра¬ 
вильне відображення у свідомості 
людини. 
ЗНАРЯДДЯ, я, с. 1. Технічне 

пристосування, за допомогою якого 
виконується певна дія. • начиння, 
снасть, припас; інструмент (набір 
предметів для певної роботи). 
Л Знаряддя виробнйцтва — при¬ 
стосування, прилади, механізми 
і т. ін., які використовуються у ви¬ 
робництві. 2. перен. Засіб для до¬ 
сягнення якої-небудь мети. 
ЗНАСКОКУ, присл. 1. Не зупи¬ 

няючись, на повному ходу. 2. По¬ 
спіхом, нашвидку. 
ЗНАТИ, знаю, знаєш, недок. 1. 

Мати відомості, уявлення про кого-, 
що-небудь. -Ф- Знію (зніємо) [я, 
ми] вас (йогб, їх і т. ін.), ірон. — 
уживається як вияв недовір’я, сум¬ 
ніву; Знай (знайте) моїЬ дбб- 
рість — уживається для підкрес¬ 
лення доброзичливості у ставленні 
до кого-небудь; Знай ніших! — 
уживається при виявленні почуття 
самовдоволення, гордості; Зніти як 
облупленого (як облуплених) 
кого — мати повне уявлення про ха¬ 
рактер, поведінку і т. ін. кого-не- 
будь. • уроч. відати. 2. Мати певні 
відомості, спеціальні знання 
в якійсь галузі. -Ф- Грімоту зніти — 
бути грамотним, письменним; Знати 
лік чому: а) уміти рахувати; б) бути 
ощадливим; Зніти свою спріву — 
бути спеціалістом у чому-небудь; 
Зніти [тільки] з мйски та в рот — 
майже нічого не вміти робити; 
Зніти толк у чому— бути досвід¬ 
ченим; Зніти, як свої (своїх) п’ять 

пільців — добре розбиратися у чо¬ 
му-небудь; Не знати, на якйй 
стіліць сісти — розгублюватися, 
відчувати нерішучість; Тільки 
й зніти, що — обмежуватися чи¬ 
мось одним у своїх діях, учинках. 3. 
Бути знайомим з ким-небудь; узна¬ 
вати. 4. Розуміти, усвідомлювати 
що-небудь. 5. Відчувати що-небудь, 
переживати. -Ф- Не зніти вагінь — 
бути рішучим, непохитним; Не зні¬ 
ти втоми — бути сильним, витри¬ 
валим; Не зніти жінки — не знати 
інтимних зв’язків із жінкою; Не 
зніти сну й відпочйнку — не спа¬ 
ти й відпочивати; Не зніти стрі¬ 
ху — не боятися; Не зніти упйну — 
бути нестримним у вчинках. 6. 
у знач. присуди, сл., розм. Видно, 
помітно. -Ф- Пільці зніти — про що- 
небудь невдало, неохайно зроблене. 
7. Дотримуватися чого-небудь. 
-Ф- Зніти міру в чому— дотриму¬ 
ватися певних меж у чому-небудь; 
Зніти цін^ комуу чому— цінувати 
кого-, що-небудь; Порі (тріба) 
і (й) честь зніти — час кінчати що- 
небудь, іти звідкись. 
ЗНАТНИЙ, а, е. 1. Відомий свої¬ 

ми заслугами. • видатній. 2. розм. 
Надзвичайний, чудовий. 3. Який 
належить до аристократичних 
верств суспільства, родової знаті 
(перев. у дворянському суспільстві). 
• аристократичний, благорбдний, 
родовйтий, іменйтий, титулбваний, 
заст. великорбдний, заст. мостйвий; 
можновладний, вельмбжний; дво¬ 
рянський, шляхетний. 
ЗНАХАР, я, ч.\ у зверт. знахарю. 

Людина, яка лікує різними нетра¬ 
диційними засобами, а також за¬ 
ймається чаклуванням (магічними 
замовляннями). • заст. знатник, 
рідко шептун, заст. ворожбйт. 
ЗНАХОДИТИ, джу, диш, недок., 

ЗНАЙТИ, знайду, знайдеш і рідко 
ІЗНАЙТЙ, найду, найдеш, док. 1. 

| Помічати, виявляти, здобувати 
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в результаті розшуків, спостере¬ 
жень. 4* Удбнь з вбгнем (свічкою) 
не знайтй — не можна розшукати, 
навіть докладаючи багато зусиль; 
Знайтй кінбць (могйлу, вічний спо- 
чйнок) — загинути, померти; Зна¬ 
ходити (знайтй) |собГ] при¬ 
тулок — поселятися де-небудь; Не 
знахбдити (не знайтй) [со 6Г] 
місця: а) утрачати душевну рівно¬ 
вагу, спокій; б) фізично страждати 
від чого-небудь. 2. Розмірковувати, 
приходити до певних висновків. 
4- Знахбдити (знайтй) |собі] р&- 
ду — знайти вихід зі скрутного ста¬ 
новища; не розгубитися; Знайтй се- 
бб — визначити своє покликання; 
Знайтй своб місце — дістати мож- 
ливість застосовувати свої 
здібності; Знахбдити (знайтй) 
спГльну мбву з ким — досягти 
повного взаєморозуміння з ким-не- 
будь. 3. Зустрічати, заставати ко¬ 
гось, щось де-небудь. // □ знахідка, 
знаходження, 
ЗНАЧЕННЯ, я, с. Суть чого-не¬ 

будь, зміст. • важлйвість, вага, 
роль; смисл, зміст, рідше розумін¬ 
ня. □ значеннєвий, значущий, 
значущість. 
ЗНАЧИТИ, чу, чиш, недок. 1. 

Мати якийсь зміст, дорівнювати 
значенням чому-небудь. 2. Відігра¬ 
вати певну роль, мати яке-небудь 
значення. • важити, означати. 
ЗНАЧИТИСЯ, чуся, ЧИШСЯ, не- 

док. 1. Бути записаним, унесеним 
до якогось списку. 
ЗНАЧНИЙ, а, е. 1. Великий си¬ 

лою, розміром, кількісно. • чима¬ 
лий. 2. Важливий, який має не¬ 
абияке значення. □ значність, 
значущий, значущість, присл. зна¬ 
чущо. 3. рідко. Відомий, знамени¬ 
тий, видатний. 
ЗНЕБАРВЛЮВАТИ , юю, юєш, 

недок., ЗНЕБАРВИТИ, влю, виш, 
Док. 1. Робити безбарвним, знищу¬ 
ючи яскравість кольору. • обез¬ 

барвлювати. 2. перен. Робити що- 
небудь менш виразним. □ знебар¬ 
влення, знебарвлювання, дієприкм. 
знебарвлений. 
ЗНЕБОЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., ЗНЕБОЛИТИ, лю, лиш, док. 
За допомогою спеціальних ліків або 
препаратів штучно усувати відчут¬ 
тя болю. • обезболювати, мед. 
анестезувати. □ знебблювання, зне¬ 
болювальний, дієприкм. знебблюва- 
ний. 
ЗНЕВАЖАТИ, аю, аеш, недок., 

ЗНЕВАЖИТИ, жу, жиш, док. 1. 
Виявляти презирство, неповагу до 
кого-, чого-небудь. • гордувати ким, 
чим, цур йтися, гребувати розм., по¬ 
штурхувати, плювати на кого, що, 
розм. 2. Ображати, принижувати. 
3. Не зважати на щось, не виявляти 
належної уваги до чого-небудь. 
□ зневага, зневажання, дієприкм. 
зневажений; зневаження, зневажли¬ 
вий, зневажливість, присл. зневаж¬ 
ливо. 
ЗНЕВІРЯТИСЯ , яюся, яєшси 

і /ад/гоЗНЕВІРЮВАТИСЯ, ююся, 
юєш ся, недок., ЗНЕВГРИТИСЯ, 
рюся, ришся, док. Утрачати віру 
у кого-, що-небудь, розчаровуватися 
в комусь, чомусь. • розчарбвувати- 
ся, обезнадіюватися, обманювати¬ 
ся. □ зневіра, (зневір’я), зневірений. 
ЗНЕДОЛЮВАТИ , ЮЮ, ЮЄШ, не¬ 

док., ЗНЕДОЛИТИ, лю, лиш, док. 
Робити кого-небудь нещасним, по- 
збавляючи найнеобхіднішого або 
кривдячи. • обездблювати, рідко 
обезталанювати. □ дієприкм. зне- 
дблений, знедбленість, знедблення. 
ЗНЕМАГАТИ, аю, аеш, недок., 

ЗНЕМОГТИ і /7/л/гоіЗНЕМОГТЙ, 
бжу, бжеш, док. 1. Знесилюватися 
від чого-небудь виснажливого. 
/ Почувати себе хворим, слабим. 2. 
Страждати, втративши волю, пра¬ 
ва і т. ін. • знекровлюватися, знебу- 
тися, охлянути. □ знембга, дієприкм. 
знембжений; присл. знембжено. 
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ЗНЕНАЦЬКА, присл. Несподіва- 
НО) раптом. 
ЗНЕОСОБЛЮВАТИ, юю, юеш, 

недок., ЗНЕОСОБИТИ, блю, биш, 
док. Позбавляти індивідуальних 
рис. / Позбавляти самостійності. 
□ знеосбблення, знеосбблювання, 
дієприкм. знеосбблений. 
ЗНЕСИЛЮВАТИ, іою, юеш, не¬ 

док., ЗНЕСЙЛ ИТИ, лю, лиш, док. 
Робити безсилим, виснажувати. 
□ знесйлювання, знесйлення, 
дієприкм. знесйлений, присл. зне- 
сйлено; знесйленість. 
ЗНЕХОТЯ, присл. Без бажання, 

неохоче. 
ЗНЕХТУВАТИ, ую, уеш, док. 1. 

Поставитися до кого-, чого-небудь 
без належної поваги, зневажливо. 
□ знехтування, дієприкм. знехтува- 
ни й 
ЗНЕШКОДЖУВАТИ, джую, 

джуєш, недок., ЗНЕШКОДИТИ, 
джу, диш., док. Позбавляти здат- 
ності завдавати шкоди, робити 
нешкідливим, незагрозливим. □ зне- 
шкбдження, дієприкм. знешкбдже- 
ний. 
ЗНИКАТИ, й ю, йєш, недок., 

ЗНИКНУТИ, кну, кнеш, док. 1. 
Переставати існувати; згасати. 
/ Минати (про час). / Переставати 
виявлятися, відчуватися (про стан, 
почуття людини). / Пропадати 
невідомо куди. Зникати (зникну¬ 
ти) із свідбмості (пам’йті і т. ін.) — 
забуватися повністю. 2. Ховатися, 
ставати непомітним. 3. Непомітно 
залишати якесь місце. //• щезати, 
пропадйти, діватися, гйнути, поги- 
бати, розм. заподівйтися; вивбдити- 
ся; вивітрюватися, випарбвуватися, 
розчинятися, розтавати, танути, ви¬ 
гасати, угавати; відмирати, віджи¬ 
вати, відхбдити (про абстрактні 
поняття); відпадати (про бажання, 
потребу в чомусь); тікати, утікати, 
відлітйти; губйтися, загублюватися 
(поступово роблячись непомітним); 

поринйти (ховаючись у масі чого- 
небудь). // □ зникйння, знйкнення, 
дієприкм. знйклий. 
ЗНИЩУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ЗНИЩИТИ, щу, щиш, док. 1. При¬ 
пиняти існування, кого-, чого-не¬ 
будь. / Усувати дію чого-небудь. 2. 
розм. З’їдати, випивати все. 3. 
перен., розм. Принижувати, крити¬ 
куючи. □ знйщувальний, присл. 
знйщувально. // □ знйщення, 
дієприкм. знйщений; знйщувач. 
ЗНГВЕЧ ИТИ, чу, чиш, док. 1. 

Поламати, зіпсувати щось, вивести 
з ладу. 2. Скалічити, заподіявши 
фізичних або моральних травм. 3. 
Призвести до загибелі кого-, що- 
небудь. □ знівеченість, дієприкм. 
знівечений; знівечення. 
ЗНІЧЕВ'Я, рідше ЗНЕЧеВ’Я, 

присл., розм. 1. Від нічого робити. 
2. Раптово, несподівано. 3. Без при¬ 
чини. 
ЗНГЯКОВГТИ, зніяковію, знія¬ 

ковієш, док. Збентежитися, засоро¬ 
митися. • замішйтИся, зам’йтися, 
розгубйтися, спантелйчитися. 
ЗНОВ, присл. Ще раз, повторно 

(про дію). • знбву, удруге, наново, 
спочатку, знбв-таки. 
ЗНУЩАТИСЯ , йюся, аєшся, не¬ 

док. 1. Заподіювати муки, страж¬ 
дання комусь. 2. Висміювати когось, 
глузувати з когось. • збиткуватися, 
рідко наругатися, наглумйтися. 
□ знущання, знущальний, присл. 
знущально. 
ЗОБОВ’ЯЗУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., ЗОБОВ’ЯЗАТИ, яжу, яжеш, 
док. Накладати на когось якісь обо¬ 
в’язки, вимагати від когось виконан¬ 
ня чого-небудь. □ зобов’язання, зо¬ 
бов’язаний. 
ЗОБРАЖАТИ, йю, йєш і ЗО¬ 

БРАЖУВАТИ, ую, уеш, недок., ЗО¬ 
БРАЗИТИ, ажу, азйш, док. 1. Пере¬ 
давати кого-, що-небудь у художніх 
образах, створювати образ, зма¬ 
льовувати що-небудь. 2. Робити 
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відбиток, схему, креслення і т. ін. 
// • відображати, відтвбрювати, 
відбивати, показувати, книжн. пред¬ 
ставляти; змальовувати, опйсувати, 
окреслювати, вивбдити. // □ зо¬ 
браження, зображення, зображаль¬ 
ний, зображальність, дієприкм. 
зображений (зображуваний); зо¬ 
бражувальний, зображувальність, 
зображувач. 
ЗОВИЦЯ, і, ж.\ у зверт. зовйце. 

Чоловікова сестра. 
ЗОВНІ, присл. І. Із зовнішнього 

боку, протилежне — зсередини. 2. 
Стосується зовнішнього вигляду лю¬ 
дини. 3. За межами чого-небудь, 
протилежне — всередині. • збкола. 
ЗОВНІШНІЙ, я, є. 1. Обернений 

назовні, за межі чого-небудь (про¬ 
тилежне — внутрішній). / Який пе¬ 
ребуває за межами чогось; навко¬ 
лишній. Д Зовнішній кут, мат. — 
кут, утворений однією із сторін три¬ 
кутника (многокутника) і продов¬ 
женням суміжної сторони. 2. Пов’я¬ 
заний із формою, виглядом кого-, 
чого-небудь. 3. лерен. Який не відби¬ 
ває суті чого-небудь. • несуттєвий, 
формальний, показнйй. 4. Стосуєть¬ 
ся відносин із іноземними держа¬ 
вами. 5. Який застосовується для 
лікування поверхні тіла людини. 
ЗОВНІШНІСТЬ, ності, ж. Зов¬ 

нішній вигляд людини. 
ЗОВСІМ, присл. Цілком, пов¬ 

ністю; остаточно. Збвсім не — підси¬ 
лене заперечення. Не збвсім — 
уживається на означення неповної 
міри чого-небудь. 
ЗОДІАК, у, ч. Пояс на небесній 

сфері вздовж екліптики (велике 
коло небесної сфери), яким проля¬ 
гає річний шлях видимого руху Сон¬ 
ця; включає 12 сузір’їв: Водолій, 
Риби, Овен, Телець, Близнята, Рак, 
Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрі¬ 
лець, Козерог. □ зодіакальний. 
зодчии, чого, ч., книжн. Худож- 

ник-архітектор, будівельник. 

ЗОЗЛА, присл., розм. Розізлив¬ 
шись, сердито. 

ЗОЗУЛЯ, і, ж.; у зверт. зозуле. 
Поширений у Європі та Азії пере¬ 
літний птах-самка з світло- чи бу¬ 
рувато-сірим оперенням; відкладає 
яйця в чужі гнізда. • нар.-поет. зи- 
гзйця, рідко зозулйця. □ зозулячий, 
зозулйстий. 
ЗОКРЕМА, присл. 1. Окремо, 

особисто. 2. у спол. з ім. Уживаєть¬ 
ся для підкреслення, виділення чого- 
небудь з-поміж однотипного. 
ЗОЛА, й, ж. 1. Незгорілі міне¬ 

ральні залишки від спалювання 
чого-небудь. 2. Деревний попіл, який 
використовувся під час прання 
білизни (дляпарення). 
ЗОЛОТЙЙ, а, е. 1. Зроблений, 

виготовлений із золота. 2. заст., 
у знач. ім. Золота монета, черві¬ 
нець. Д Золотйй фонд — золото 
у зливках і монетах, що належить 
державі. 3. Витканий, шитий шов¬ 
ковими нитками з тонкою позоло¬ 
тою 4. Який своїм кольором нага¬ 
дує золото. 5. перен. Цінний, вартий 
поваги. Золоті голові — про 
здібну, обдаровану людину; ЗолотГ 
р^ки — про людину, яка відзна¬ 
чається майстерністю, умілістю; 
Золоті сірце — про людину з доб¬ 
рим, лагідним характером; ЗолотГ 
слові — про що-небудь розумне, 
доречно сказане. 6. перен. Який дає 
людям радість. • прекрісний, щас- 
лйвий. 7. пестл. Дорогий, любий. 

Золоті весГлля — день п’ятде¬ 
сятиріччя подружнього життя. 
ЗОМБІ, невідм., ч. І. Істота, в яку, 

за містичними віруваннями, може 
перетворитися померлий. 2. перен. 
Людина, яка беззастережно підко¬ 
ряється волі іншої людини, інших 
людей. 
ЗОНА, и, ж. 1. Область, ділянка, 

смуга, частинка простору, що має 
певні, властиві їй ознаки. 2. Д Збни 
фізико-географічні — частини гео- 
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графічної оболонки Землі, які ма¬ 
ють спільні риси природних умов 
і закономірно змінюють одна одну 
залежно від співвідношення тепла 
й вологи. 3. Частина поверхні кулі, 
що міститься між двома паралель¬ 
ними колами. // □ зональний, зо¬ 
нальність, присл. зонільно. 
ЗООЛОГІЯ, ї, ж. Наука про тва¬ 

ринний світ. □ зоологічний, зоблог. 
ЗООМОРФІЗМ, у, ч. У давніх 

релігіях зображення богів у образі 
тварин. □ зооморфічний. 
ЗООТЕХНІЯ, ї, ж. Наука про 

розведення, утримання й правиль¬ 
не використання сільськогоспо¬ 
дарських тварин. • зоотехніка. 
□ зоотехнічний, зоотехнік. 
ЗООПАРК, у, ч. Спеціально об¬ 

ладнане місце, територія, де трима¬ 
ють звірів для показу. • звірйнець, 
зоосад. 

ЗОПАЛУ, присл. У стані силь¬ 
ного збудження; необачно. • згаря¬ 
чу (згаряча, спрожбгу, розм. спбх- 
вату). 
ЗОРІТИ, зорію, зорієш і зорю, 

зориш, недок. 1. Бути зоряним (про 
небо). 2. Сяяти, випромінюючи або 
відбиваючи світло. • світити. 3. 
перен. Бути величним, осяяним 
блиском слави. 4. перен. Сяяти, 
світитися (про очі). 5. перев. З ос. 
Виблискувати під дією проміння, 
світла. 6. перен. Вирізнятися серед 
інших яскравою зовнішністю, 
здібностями. 7. Наставати (перев. 
про світанок). -Ф- Зоріє схід — роз¬ 
видняється, світає; Ще й на світ не 
зоріло, безос. — не розвиднялось, 
не світало. 
ЗОСЕРЕДЖУВАТИ, ую, уеш, 

недок., ЗОСЕРЕДИТИ, джу, диш, 
док. 1. Збирати докупи, скупчувати 
в одному місці. 2. Спрямовувати 
увагу на когось, щось. 3. Сконцент- 
ровувати волю, думки, увагу і т. ін. 
□ зосередженість, присл. зосере¬ 
джено. // □ зосередження. 

ЗРАДЖУВАТИ, ую, уеш, недок, 
ЗРАДИТИ, джу, диш, док. 1. Дія¬ 
ти підступно, віроломно стосовно 
кого-, чого-небудь; переходити на бік 
ворога. • продавати, продаватися 
кому, запрбдувати, запродуватися 
кому. 2. Бути невірним у коханні, 
дружбі. • обманювати, обдурюва¬ 
ти, заст. прелюбодіяти. // □ зрйда, 
зрадник (зрадлйвець), дієприкм. 
зраджений; зрадлйвий, зрадлйвість, 
присл. зрадлйво. 3. Відмовлятися 
від попередніх звичок, поглядів, пе¬ 
реконань і т. ін. Зріджувати 
(зрідити) своєму слбву — не до¬ 
тримуватися свого слова; Не 
зріджувати (не зрідити) своії 
натури (вдічі) — чинити відпо¬ 
відно до своєї вдачі. 4. перен. По¬ 
ступово втрачати пам’ять, зір, слух 
і т. ін. Д Мужність зріджує 
(зрідила, зрідить) кого— про лю¬ 
дину, яка втрачає мужність; Сйла 
(сйли) зріджують (зріджує 
і т. ін.) кого— про людину, у якої 
вичерпуються сили. 
ЗРАЗИ, зраз, мн. М’ясні або кар¬ 

топляні котлети з начинкою (м’ясом, 
капустою, грибами тощо). 
ЗРАЗКОВИЙ, а, е. 1. Який вико¬ 

ристовується для зразка (як проб¬ 
ний виріб, окремий предмет із ряду 
однакових). • показбвий, типбвий. 
2. Який може бути взірцем для 
інших. • взірцевий, досконілий. 
ЗРАЗОК, зка, ч. 1. Пробний 

виріб; окремий предмет із ряду од¬ 
накових, за яким можна скласти 
уявлення про інші подібні предме¬ 
ти. □ зразкбвий. 2. Типове втілення 
чого-небудь (властивостей, якості, 
поведінки і т. ін.). 3. Який є при¬ 
кладом для наслідування. • взірець. 
□ зразкбвий, зразкбвість, присл. 
зразково. 4. Вид, форма чи спосіб, 
прийняті як типові для виготовлен¬ 
ня або влаштування чого-небудь. На 
зразок чого— подібний до чого-не¬ 
будь, схожий на щось. 
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ЗРАЗУ, рідше ІЗРАЗУ, присл. 1. 
Дуже швидко, негайно, відразу. 
/ Недавно, тільки що. / Раптово, не¬ 
сподівано. / 3 першого разу; з пер¬ 
шого погляду. 2. За один раз; одно¬ 
часно. 3. Близько біля чого-небудь, 
поряд з чимось. 4. розм. Спочатку. 
ЗРАННЯ, присл. У ранковий час, 

вранці; з самого ранку. • зранку. 
ЗРЕШТОЮ, присл. 1. Після всьо¬ 

го; нарешті. 2. із спол. а. Уживаєть¬ 
ся у значенні протиставного сполуч¬ 
ника. • утім, проте. 3. у знач, 
вставн. сл. Указує на те, що підсу¬ 
мовується при останньому слові або 
вживається при останньому слові 
якогось переліку. 4. у знач, вставн. 
сл. Уживається на означення край¬ 
нього ступеня незадоволення. 
ЗРИВАТИ, іію, Зєш, недок., 

ЗІРВАТИ, зірву, зїрвбш, док. 1. 
Відокремлювати від стебла, коре¬ 
ня і т. ін. (листок, квітку, плід тощо). 
2. Відокремлювати що-небудь при¬ 
кріплене. Зірвати оголошення. 
/ Знімати, стягувати що-небудь з ко¬ 
гось, чогось. / Відокремлювати 
верхній шар чого-небудь, підноси¬ 
ти вгору (пісок, сніг, пил і т. ін.). 
^ На ход^ підметки зривати — 
про людину, яка добре вміє влаш¬ 
товувати свої справи, діючи відчай¬ 
душно і нахабно. // □ зривання. 3. 
Руйнувати. Весняна повінь на За- 
карпатті зірвала багато мостів. 4. 
Примушувати кого-небудь швидко 
покидати, залишати щось; рвучко 
вставати, підніматися, рушати ку¬ 
дись. 5. Руйнувати, знищувати щось 
вибухом. □ зрив. 6. Перешкоджати 
здійсненню, виконанню чого-небудь, 
порушувати, припиняти щось. 
Зірвати цікавий захід. 7. Псувати 
різьбу сильним натисканням. 
□ зрив. 8. перен. Бути причиною 
чого-небудь, викликати щось. Зірва¬ 
ти бурхливі оплески. ^ Зривати 
(зірвати) гблос — утрачати голос, 
пошкодивши голосові зв’язки; Зри¬ 

вати (зірвати) злість (дос&ду, 
сірце і т. ін.), перев. на кому — 
спрямовувати на кого-небудь своє 
роздратування, свій гнів і т. ін. 
ЗРИНАТИ ', Зю, Й€Ш, НЄДОК., 

ЗРЙНУТИ, ну, неш, док. 1. Пока¬ 
зуватися з води, випливати. 2. пе¬ 
рен. Стрімко підніматися, злітати 
вгору. 3. перен. Виникати, з’явля¬ 
тися, зароджуватися; поставати. 
ЗРИНАТИ2, аю, аеш, недок., 

ЗРЙНУТИ, ну, неш, док. 1. Звуча¬ 
ти, лунати (про звуки). 2. тільки док. 
Звільнитися від пут, вислизнути. 3. 
Раптово залишати якесь місце. 
ЗРІВНЮВАТИ1, юю, юєш, не¬ 

док.. ЗРІВНЯТИ, йю, йеш, док. 1. 
Робити однаковим у чомусь, уподіб¬ 
нювати. 2. розм. Розглядаючи од¬ 
норідні предмети, явища тощо, ви¬ 
являти в них однакові риси або 
відмінності. • зіставлйти, порівню¬ 
вати. // □ зрівняння, зрівняльний, 
зрівняльність. 
ЗРІВНЮВАТИ2, юю, юєш, не¬ 

док., ЗРІВНЯТИ, йю, йеш, док. 1. 
Робити гладким, без западин або 
виступів. Зрівнйти з землею — 
зруйнувати, знищити. 2. тільки док. 
Розміститися в ряд по прямій лінії. 
ЗРІДКА, присл. 1. Іноді, через 

деякі проміжки часу. 2. В окремих 
місцях, не суцільно. • де-не-де, де- 
де, деінде, місцйми, подекуди. 
ЗРІЗ, у, ч. 1. Поверхня, що утво¬ 

рюється від розрізування, зрізуван¬ 
ня чого-небудь. 2. Дуже тонка 
пластинка тканини, вирізана з я ко¬ 
го-небудь організму для досліджен¬ 
ня. 3. Відокремлення чого-небудь 
від чогось за допомогою ножа та 
інших гострих предметів. • зрізу¬ 
вання; скошування. 
ЗРГЗУВАТИ, ую, уеш і ЗРІЗА¬ 

ТИ, аю, аеш, недок., ЗРГЗАТИ, 
зріжу, зріжеш, док. 1. Відокремлю¬ 
вати що-небудь від чогось за допо¬ 
могою ножа або інших гострих пред- 
метів. / Спилювати, зрубувати. 
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Ф ЗрГзувати (зрізати, зрГзати) 
кут (поворбт і т. ін.) — скорочува¬ 
ти віддаль, рухаючись навскоси. 
□ зрізання, зрізування, діеприкм. 
зрізаний; зрізувач. 2. Звалювати, 
убивши або поранивши; збивати 
пострілом. 3. перем., розм. Змен¬ 
шувати, обмежувати що-небудь 
(кількість, суму тощо). 4. перем., 
розм. Доводити когось до провалу 
на іспиті. 5. Різко бити по м’ячу, 
спрямовуючи його убік. □ зрізка. 
ЗРІКАТИСЯ , аюся, аєшся, ме¬ 

док., ЗРЕКТЙСЯ, зречися, зре¬ 
чешся, док. 1. Відмовлятися від 
кого-, чого-небудь (попередніх ви¬ 
словлювань, переконань; своїх прав 
на щось; рідних і т. ін. ). • від¬ 
рікатися, відмовлйтися, відступа¬ 
ти. 2. Відмовлятися робити, вико¬ 
нувати щось. 
ЗРГЛ ИЙ, а, е. 1. Який досяг пов¬ 

ного розвитку. 2. перем. Який має 
великий досвід, досяг високої май¬ 
стерності. / Глибоко продуманий. 
// □ зрілість, присд. зріло. 
ЗРІСТ, зрбсту, ч. 1. Збільшення 

у розмірі, розвиток, посилення; 
з’єднання у процесі росту. • зрос¬ 
тання, збільшення. 2. Довжина тіла 
людини. У людськйй зріст; У зріст 
людйни — уживається на означен¬ 
ня висоти яких-небудь предметів, 
яка приблизно дорівнює довжині 
тіла людини. Ф У (на) весь (увбсь, 
пбвний, пбвен) зріст: а) випростав¬ 
шись, не згинаючись; б) з голови до 
ніг; в) у всій повноті. 
ЗРОДУ, зрОду-вГку, зрОду- 

ЗВГКУ, присд. 1. Від природи, на¬ 
родження. / Усе життя, дуже довгий 
час. / 3 давніх-давен. 2. У запе¬ 
реченні не, ні. Ніколи, ні разу за все 
життя. / Ні в якому разі, нізащо. 
ЗРОСТАТИ, аю, аеш, недок., 

ЗРОСТЙ, ту, теш, док. 1. Ставати 
більшим у процесі росту. / Става¬ 
ти дорослим. / тільки док. Досягти 
зрілості, стиглості. 2. Збільшувати¬ 

ся кількісно. 3. перен. Ставати силь¬ 
нішим, інтенсивнішим; значнішим. 
/ Унаслідок розвитку, перетворю¬ 
ватися на щось інше; переростати. 
4. перен. Набувати досвіду, уміння; 
ставати ким-небудь. / Виховувати, 
формувати погляди, смаки. / Буду¬ 
ватися, споруджуватися. 
ЗРОШУВАТИ, ую, уєш, медок., 

ЗРОСЙТИ, зрош^, зрбсиш, док. 
1. Покривати бризками, зволожу¬ 
вати. Ф Зрбшувати (зросйти) своїм 
пбтом збмлю — обробляючи зем¬ 
лю, докладати багато зусиль, праці; 
Зрбшувати (зросйти) влйсною 
крбв’ю збмлю (трйви, шляхй 
і т. ін.) — бути пораненим або вби¬ 
тим, відстоюючи щось. 2. Насичу¬ 
вати землю вологою, створюючи 
в засушливих районах зрошувальні 
системи, зокрема канали. //□ зрб- 
шування, зрошувальний, діеприкм. 
зрбшуваний і зрбшений. 
ЗРУЧНИЙ, а, е. 1. Добре при¬ 

стосований до чого-небудь, яким 
приємно і зручно користуватися. 
• практйчний (для повсякденно¬ 
го користування); комфортабель¬ 
ний, комфбртний (про приміщен¬ 
ня, меблі і т. ін.). 2. Сприятливий 
для чого-небудь. 3. розм. Вправ¬ 
ний, спритний, фізично досконалий. 
// □ зручність, присд. зручно. 
ЗСЕРбДИНИ,/?/д^о ІЗСЕРЕДИ¬ 

НИ. 1. присд. Із внутрішньої части¬ 
ни, внутрішнього боку чого-небудь; 
протилежне — ззбвні, зокбла. / Усе¬ 
редині. 2. у знач, прийм., з род. 
Указує на рух або напрям дії кого-, 
чого-небудь із внутрішньої частини 
чогось. 
ЗСІДАТИСЯ, ається, недок., 

ЗСІСТИСЯ, зсйдешся, док. 1. Утво¬ 
рювати згустки (про молоко, кров 
тощо). □ зсідок. 2. Зменшуватися 
в об’ємі (про тканини, шкіру і т. ін.) 
// □ зсідання. 
ЗУБ, а, ч. 1. мн. зуби, Ів. Кістко¬ 

ве утворення, орган у роті людей 
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та багатьох тварин, призначений 
для схоплювання, кусання, под¬ 
рібнення й розжовування їжі. Д 3^- 
би мудрості — останні в зубному 
ряді великі корінні зуби, які про¬ 
різуються в людини після 20 років; 
Молбчні з^би — зуби людини в ди¬ 
тячому віці, які після шести років 
поступово випадають і замінюють¬ 
ся постійними. 4» Видирати (вири¬ 
вати) зуб&ми — докладати всіх 
зусиль для досягнення чого-небудь; 
Гострйти (точйти) з^би: а) праг¬ 
нути заволодіти ким-, чим-небудь, 
захопити когось, щось; б) гніватися 
на кого-небудь; прагнути зробити 
комусь зло, прикрість; ЦокотГти 
(дзвонйти, лйскати і т. ін.) зуба¬ 
ми — тремтіти від холоду або стра¬ 
ху; Дивйтися (заглядіти) в з^би 
кому— стати постійним об’єктом 
чиїхось розмов, думок; Злам&ти 
(поламіти) з^би на чому— відда¬ 
ти багато зусиль, праці, але не до¬ 
сягти мети; Зуб за зуб — відпові¬ 
дати на образу, кривду, заподіяне 
зло і т. ін. тим самим; Зуб на зуб 
не попадіє — уживається при ви¬ 
раженні дуже сильного відчуття 
холоду або страху; Зубіми вчепй- 
тися (триматися) за щсг, Зубіми 
держати (трим&ти) що: а) дуже 
міцно триматися за що-небудь; 
б) зберігати за собою, докладаючи 
всіх зусиль; З^би замовлйти (за¬ 
говорювати, заговбрити) кому — 
відвертати увагу кого-небудь від 
чогось; уводити в оману; З^би з’їсти 
(проїсти) на чому— мати великий 
Досвід, знання у чому-небудь; З^би 
показувати — показувати свою 
злість, лиху вдачу; Крізь з^би цідй- 
ти (казйти) — говорити невираз¬ 
но, ледь розтуляючи зуби; Мати зуб 
(зуба), розм. — гніватися на кого- 
небудь; Ні (анГ) в зуб, розм. — 
ніскільки, анітрохи; Озбрбїтися (оз¬ 
броїти, озброєний) до зубГв — дуже 
Добре озброїтися; Перелічйти з^би 

кому— побити когось; повибивати 
зуби комусь; Потр&пити (попісти) 
на [гбстрі (голбдні)] з^би кому— 
стати предметом пліток, насмішок; 
Скілити (шкГрити) з^би; Прода¬ 
вати (сушйти) з^би; Торгувати 
зуб&ми, розм. — посміхатися, смія¬ 
тися; Скреготати (скреготГти, скри- 
пГти) зуб&ми — виявляти лють, 
роздратування, досаду; У чбрта 
в зуб&х, розм. — у глухому, небез¬ 
печному місці; Як дам, то й (що й) 
зубГв не вйзбираєш !, фам. — ужи¬ 
вається як погроза сильно побити 
кого-небудь. □ зубатий. 2. мн. зуби 
і зуб’я, спец. Гострий виступ на 
чому-небудь; частина знаряддя, 
інструмента, деталі механізму 
і т. ін. у формі гострого виступу. 
• зуббць. □ зубовйй, зубйти. 3. етн. 
Назва народної пісні і танцю. 
ЗУБЙЛО, а, с. Ручний ударний 

інструмент, призначений для рубан¬ 
ня металу або обробки каменю. 
□ зубйльний. 
ЗУБОЖІТИ, ію, ієш, док. 1. По¬ 

збутися матеріального добробуту, 
збідніти. 2. Стати менш змістовним, 
духовно збідненим. 
ЗУМГТИ, ію, Геш, док. Виявити 

уміння, змогти щось зробити. 
ЗУМОВЛЮВАТИ , юю, юеш, ле¬ 

дол., ЗУМОВИТИ, влю, виш, док. 
1. Ставати причиною чого-небудь, 
викликати щось; спричиняти. 
□ діепрнкм. зумбвлений, зумбвле- 
ність. 
ЗУПИНЯТИ , яю, яєш, недок., 

ЗУПИНЯТИ, ИНЮ, ЙНИШ, ДОК. 1. 
Примушувати когось, щось стати, 
спинитися. • спиняти, розм. зоста- 
нбвлювати; затрймувати (із слова¬ 
ми «хода», «біг»); припиняти, при- 
трймувати, придержувати (на деякий 
час); стопорйти; тамувати, затамбву- 
вати (вільний рух, плин чогось). 2. Пе¬ 
реривати якусь дію, справу. 3. Затри¬ 
мувати, зосереджувати на кому-, 

| чому-небудь зір, погляд тощо. Зу- 
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пинйти на собі бчі (бко) чиї 
(чиє) — привертати до себе чию- 
небудь увагу. 
ЗУСЙЛЛЯ, я, с. 1. Напруження 

сил (фізичних, розумових, духовних) 
для здійснення чого-небудь. Без 
жбдного (усякого) зусйлля — 
зовсім легко, без найменшого напру¬ 
ження. Із зусйллям — напружую¬ 
чи сили. Останнім зусйллям — на¬ 
пруживши останні сили. Робйти 
(зробйти) (останнє (велйке 
і т. ін.)] зусйлля — напружувати 
сили, збиратися з силою для вико¬ 
нання яких-небудь дій. Робйти (зро¬ 
бйти) зусйлля над соббю — пере¬ 
борювати, пересилювати себе. Це 
кбштувало (велйких і т. ін.) зусйль 
кому— хтось витратив багато сил 
і енергії для досягнення чогось. 2. 
техн. Сила, потрібна для виконан¬ 
ня певної роботи, дії. 
ЗУСТРІЧАТИ, йю, йеш, недок., 

ЗУСТРГНУТИ і ЗУСТРГТИ, іну, 
інеш, док. 1. Зближатися з ким-, 
чим-небудь, хто (що) рухається. 
□ зустрічний, зустріч, діеприкм. зу¬ 
стрітий, зустрінутий. • побачитися, 
розм. стрінути; перестріти, спіткати; 
розм. здибати, надйбати. Натрап¬ 
ляти на своєму шляху на кого-, що- 
небудь. / Стикатися з ким-, чим-не¬ 
будь у житті, в роботі. Зустріч йти 
(зустрінути, зустріти) пбгляд 
чий — дивитися в очі кого-небудь. 
2. перен. Зазнавати, одержувати 
(зі словами «допомога», «під¬ 
тримка», «відсіч», «опір» і т. ін.). 
3. перен. Виявляти при читанні, 
в результаті дослідження. 4. Вихо¬ 
дити назустріч кому-небудь; при¬ 
ймати, вітати. / Чекати настання, 
початку чого-небудь. □ зустріч, 
діеприкм. зустрітий, зустрінутий. 5. 
перен. Здійснювати певні заходи, 
влаштовувати бенкет з нагоди яко- 
го-небудь свята. Д Зустрічйти 
Новйй рік — святкувати початок 
року, влаштовувати бенкет в ніч 

настання Нового року. Грудьмй 
зустрічйти (зустрінути, зустріти) 
вброга — мужньо битися, захища¬ 
ти кого-, що-небудь; чинити опір 
здійсненню чогось. 6. чим, як, пе¬ 
рен. Якимось чином реагувати на 
появу, виявлення чого-небудь. 
ЗУХВАЛИЙ , а, е. 1. Який не ви¬ 

являє належної уваги, пошани до 
кого-небудь; грубий, нахабний. 2. 
Відчайдушно сміливий. // □ зухвй- 
лець, зухвйлість, присл. зухвйло; 
зухвйльний,зухвйльство. 
ЗЦІЛЯТИ , яю, яєш, недок., 

ЗЦІЛЙТИ, зціліб, зцілиш, док. Ро¬ 
бити здоровим; виліковувати. 
ЗЦГПЛЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 

док., ЗЦГПИТИ, плю, пиш, док. 1. 
Щільно стуляти (зуби, уста і т. ін.). 
/ Схопивши руками, міцно стиску¬ 
вати. 4» Зціпивши з^би — виявля¬ 
ти велику витримку, стійкість. 2. 
Зводити докупи, міцно притискаю¬ 
чи один до одного (пальці, руки); 
стискати (кулаки). 3. перен. Замо¬ 
розивши, робити твердим. / Робити 
малорухомим, бездіяльним (про хо¬ 
лод, страх і т. ін.). Зціпило дйхан- 
ня, безос. — стало важко дихати 
кому-небудь. • скбвувати. // □ зціп¬ 
лення, діеприкм. зціпленний. 
ЗЧГПЛЮВАТИ , юю, юєш 

і ЗЧІПЛЯТИ, яю, яєш, недок., 34 Е- 
пйти, зчеплю, зчепиш, док. З’єдну¬ 
вати, сполучати що-небудь одне 
з одним; сплітати (пальці, руки). 
□ зчіплювання, зчеплення, 
діеприкм. зчеплений. 
ЗЯБРА, бер, мн. Органи, якими 

риби та деякі інші водяні тварини 
дихають киснем, розчиненим у воді. 

За зйбра брйти (взйти, схопйти 
і т. ін.) кого— примушувати кого- 
небудь робити щось. 
З'ЯВЛЯТИСЯ, яюся, яєшся, не¬ 

док., З’ЯВИТИСЯ, з’явлюся, 
з’явишся, док. 1. Приходити, прибу¬ 
вати кудись, до когось. • появйти- 
ся, явйтися, розм. пожйлувати; розм. 
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нагрянути, розм. заявйтися(звичай¬ 
но несподівано). 2. Показуватися де- 
небудь, ставати помітним. • по- 
явйтися, показатися, вйступити, 
проступйти; вйникнути (звідкись); 
вйринути, вйнирнути (несподівано 
звідкись); вйпливти (повільно 
звідкись); розм. вйскочити (несподі¬ 
вано на поверхні чогось); вйсипати, 
вйроїтися (у великій кількості). 
/ Поставати в уяві, в пам’яті. • при- 
вйджуватися. 3. Ставати наявним 
де-небудь. • появйтися, вйникнути, 
взятися, завестйся, розм. об’явйти- 
ся; набратися (про риси характеру 
й поведінку людини, вираз обличчя 
і т. ін.). 4. перев. док., перен. Поча¬ 
ти діяти. З'явитися в наукових ко¬ 
лах. 5. Виходити у світ, ставати 
опублікованим. • друкуватися. 6. 
Зароджуватися, утворюватися. 

ГБІС, а, ч:, у зверт. ібісе. Схо¬ 
жий на невелику чаплю птах ро¬ 
дини лелекоподібних з довгими 
ногами й загнутим або потовще¬ 
ним і розширеним на кінці дзьо¬ 
бом, мешкає у болотистих місце¬ 
востях тропічного і частково 
помірного поясів; у стародавніх 
єгиптян уважався священним. 

ІВОЛГА, и, ж.\ у зверт. іволго. 
Співучий птах, який має яскраво- 
жовте з чорним (самці) й жовто-зе¬ 
лене зверху та світло-жовте знизу 
(самки) оперення. Голос схожий на 
крик кішки. • діал. вйвільга. 

ІВРЙТ, у, ч. Державна мова 
Ізраїлю. 

ІГНОРУВАТИ, ую, уєш, недок. 
і док. Не звертати уваги, навмисне 
не помічати, нехтувати. □ дієприкм. 
ігнорбваний; ігнорування. 

ІГРАШКА, и, ж. 1. Предмет, який 
служить для гри, яким бавляться 

/ Виникати (про почуття, думки 
і т. ін.). 
З’ЯСОВУВАТИ, ую, уєш, не 

док., З’ЯСУВАТИ, ую, уєш, дон. 
І. Досліджуючи, робити ясним, 
зрозумілим що-небудь. • виясня¬ 
ти, проясняти, висвітлювати 
/ Установлювати що-небудь на 
підставі певних відомостей, ознак 
і т. ін. / Довідуватися, дізнавати¬ 
ся про щось. 2. Відкривати що 
небудь приховане. 3. Пояснювати 
що-небудь. // □ з’ясування, з’ясо¬ 
вування, дієприкм. з’ясбваний; 
з’ясбвний. 
ЗЯЯТИ, зяє, недок. Бути широко 

відкритим (про отвір, яму, провал¬ 
ля). • зіяти, розм. глибочіти. / чим. 
Мати глибокі отвори, великі дірки 
і т. ін. 

діти. Б^ти (стати і т. ін.) Гграиі* 
кою чиєю, у чиїхось рук&х — бути 
в цілковитій залежності від кого-, 
чого-небудь. • цйцька, забавка, 
вйграшка, дит. цяця. 

ІГУМЕН, а, ч.; у зверт. ігумене. 
Титул настоятеля або заступника 
настоятеля чоловічого монастиря 
у православній церкві. □ ігуменя, 
ігуменство, ігуменський. 

ІДЕАЛ, у, ч. 1. Найвища мета, 
до якої прагне людина та яка керує 
її діяльністю. 2. Узірець доверше¬ 
ності, досконалості. 

ІДЕАЛГЗМ, у, ч. 1. Один із двох 
головних напрямів у філософії 
який, на противагу матеріалізмові 
визнає первинним не природу, бут 
тя, матерію, а дух, свідомість, ідею 
відчуття. □ ідеалістйчний, іде 
алістйчність, присл. ідеалістично. 2 
Схильність до прикрашання (ідеа 
лізації) дійсності. 
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ІДЕАЛІЗУВАТИ,ую,уєш,недок. І дожніх, філософських, релігійних 
і док. Уважати когось, щось кращим, 
ніж є в дійсності; приписувати кому- 
, чому-небудь ідеальні властивості. 
• опоетизбвувати, прикрашати, при¬ 
крашувати, романтизувати. □ ідеа¬ 
лізація, ідеалізатор. 

ІДЕАЛГСТ, а, ч.; у зверт. ідеа¬ 
лісте. 1. Послідовник ідеалістичної 
філософії, яка вважає ідею, дух, 
свідомість первинними, а природу, 
буття, матерію вторинними. 2. Лю¬ 
дина, здатна безкорисливо служи¬ 
ти будь-якій справі. 3. Той, хто 
схильний прикрашати дійсність. 
• мрійник. 

ІДЕАЛ ЬН ИЙ, а, е. 1. Який існує 
не реально, а лише у свідомості, 
уяві. • абстрактний, уйвний, не¬ 
реальний, ілюзбрний. 2. Який відпо¬ 
відає поняттю про ідеал. • вй- 
мріяний, бажаний, неземний. 3. 
Досконалий, взірцевий. • доверше¬ 
ний, відмінний, чудбвий, бездоганний. 
□ ідеальність, присл. ідеально. 

ІДЕНТИФІКУВАТИ, £ю, *єш, 
недок. і док. Установлювати повний 
збіг, відповідність одного предме¬ 
та, явища і т. ін. другому. • ото- 
тбжнювати, уподібнювати, 
прирівнювати, □ ідентифікація, 
ідентйчний, ідентйчність. 

ІДЕНТИФІКАТОР, а, ч. Те, що 
служить для розпізнавання предме¬ 
та; знак, символ. 

ІДЕОГРАМА, и, ж. Фігура або 
умовний графічний знак, який пе¬ 
редає певне поняття (ідею) даної 
мови, на відміну від літери, що 
відображає звук. 

ІДЕОГРАФІЯ, ії, ж. Один з типів 
письма, знаки якого (ідеограми, 
а також ієрогліфи) передають не 
букви, а цілі поняття. На сьогодні 
цим типом письма користуються 
у Китаї та Японії. • ідеографічне 
письмб. 

ІДЕОЛОГІЯ, ії, ж. Система полі¬ 
тичних, правових, етичних, ху- 

і т. ін. ідей, поглядів, понять, які ви¬ 
ражають докорінні інтереси класів, 
соціальних груп, характеризують те 
чи інше суспільство, політичну 
партію тощо; суспільна свідомість. 
• світбгляд, світорозуміння, пбгля- 
ди, переконання, доктрйна, догма¬ 
ти, канбни, прйнципи, постулати. 
□ ідеблог, ідеологічний, присл. 
ідеологічно. 

ідея, і, ж. 1. Найвища форма 
відображення й пізнання зовніш¬ 
нього світу, яка містить усвідомлен¬ 
ня мети і перспектив його подаль¬ 
шого пізнання і практичного 
перетворення. 2. Думка, задум, 
намір, план, міркування з приводу 
чогось. 3. Основний принцип світог¬ 
ляду. • переконання. □ ідейний. 4. 
Головна, основна думка художньо¬ 
го, наукового або політичного твору, 
що визначає його зміст. □ ідейний. 
5. В ідеалістичній філософії — ду¬ 
ховна першооснова всіх речей; «бо¬ 
жественна думка», безособовий ро¬ 
зум. Ідбя-фікс — невідступна, 
настирлива ідея, думка. 

ІДИЛІЯ, ії, ж. 1. Одна з основ¬ 
них форм буколічної поезії (жанр 
античної поезії). Невеликий поетич¬ 
ний твір, який зображує мирне, без¬ 
турботне життя селян на лоні при¬ 
роди. 2. перен. Дружба, сімейне 
життя, що проходять без сварок, 
у злагоді; мирне, безтурботно-щас¬ 
ливе, нічим не затьмарене існуван¬ 
ня (життя). □ ідилічний, ідилічність, 
присл. ідилічно. 

ГДИІІІ, у, ч. Сучасна мова єв¬ 
рейського населення. 

ІДІОЛЕКТ, у, ч. Індивідуальна 
мова, мовні навички індивідуума 
або групи людей у певний пе¬ 
ріод. 

ІДІОМА, и, ж, ІДІОМ, у, ч. Стій¬ 
кий мовний зворот, значення якого 
не збігається із значенням слів, які 
входять до його складу, й здебіль- 
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шого іншими мовами не пе¬ 
рекладається (різновид фразеоло¬ 
гізму). Напр., з’їсти собаку — озна¬ 
чає бути досвідченим. □ ідіоматика, 
ідіоматйчний. 

ІДІОТЙ П, у, ч. Сукупність спад¬ 
кових факторів особистості. 

ГДОЛ, а, ч. 1. У релігіях — об’єкт 
культу, предмет, який ототожнюють 
із божеством (у язичників з тотеміч¬ 
ною формою релігійних вірувань — 
статуя із зображенням тварини або 
рослини, що були об’єктом релігій¬ 
ного культу; • кумйр, божбк, заст. 
бовван, рідше істукан). 2. перен. 
Об’єкт захоплення, обожнення, 
безрозсудливого, сліпого по¬ 
клоніння. • кумйр, божествб. 
□ ідольський. 

ІЄРАРХ, а, ч. Глава православ¬ 
ної церкви (у князівстві, місті, дер¬ 
жаві). 

ІЄРАРХІЯ, ії, ж. 1. Поділ на вищі 
й нижчі посади, чини; суворий по¬ 
рядок підлеглості нижчих щодо по¬ 
сади або чину вищих осіб. 2. Розта¬ 
шування частин або елементів 
цілого в порядку від вищого до ниж¬ 
чого. 

ІЄРОГЛІФИ, ів, перев. у ми. 1. 
Фігурні знаки у системі ідеографіч¬ 
ного письма, що позначають скла¬ 
ди або цілі поняття мови (напр., 
знаки давньоєгипетського письма, 
а також сучасних китайської та 
японської систем ідеографії). 
Тебрія ієрбгліфів — концепція, 
згідно з якою відчуття є не обра¬ 
зами, що відбивають риси пред¬ 
метів, а символами, знаками, що 
не мають нічого спільного із са¬ 
мими предметами. 2. перен. Не¬ 
розбірливе, важке для прочитання 
письмо; незрозумілий почерк. 
О ієрогліфічний. 

ІЗОГЛОСА, и, ж. Лінія на діа¬ 
лектологічній карті, якою познача¬ 
ють межі поширення якогось мов¬ 
ного явища. 

ІЗОГРАФІЯ, ії, ж. 1. Точне 
відтворення яких-небудь письмен, 
рукописів, почерків тощо. 2. Іконо¬ 
пис. □ ізбграф. 

ІЗОЛЮВАТИ, юю, юєш, недок. 
\док. 1. Відокремлювати, позбавляти 
зв’язку, контакту з ким-, чим-небудь. 
• відосбблювати. 2. техн. Укривати 
провідник, джерело якої-небудь 
енергії ізоляційним матеріалом 
(який погано проводить електричний 
струм, тепло тощо). □ ізоляція 
й ізолювання, ізолювальний, ізоля¬ 
ційний, дієприкм. ізолюючий та 
ізольований; ізольбваність, присл. 
ізольбвано. 

ІЗОЛЯТОР', а, ч. 1. Речовина, що 
не проводить електричного струму. 
• діелектрик, непровідник. 2. Виріб 
із фарфору, пластмаси і т. ін. для 
ізоляції та кріплення проводів, ка¬ 
белю. 

ІЗОЛЯТОР2, а, ч. 1. Приміщен¬ 
ня для тимчасової ізоляції людей 
або тварин з інфекційними захво¬ 
рюваннями. 2. Приміщення для 
тимчасового утримання осіб (до ви¬ 
несення судового вироку), запідоз¬ 
рених у скоєнні злочину. 

ІЗОМОРФГЗМ, у, ч. 1. Влас- 
тивість, що виражає незалежну від 
природи елементів тотожність 
структур об’єктів (моделей, систем), 
які порівнюються. 2. Здатність ре¬ 
човин, однотипних за хімічним скла¬ 
дом і схожих за кристалічною фор¬ 
мою, виділятися із розчину у вигляді 
кристалів змішаного складу. □ ізо- 
мбрфний. 

ІЗОТЕРМІЯ, її, ж. Відносна 
сталість температури тіла, що за¬ 
безпечується фізіологічними меха¬ 
нізмами терморегуляції; властива 
людині і теплокровним тваринам. 

ІЗЮМ, у, ч. Сушені ягоди виног¬ 
раду. • родзйнки. 

ІКАР, а, ч.\ у зверт. І каре. 1. 
У давньогрецькій міфології син Де- 
дала, будівничого крітського лабі- 
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ринту; рятуючись від переслідувань 
царя Міноса, хотів перелетіти море, 
але занадто наблизився до Сонця, 
і воскові крила розтопилися. Він за¬ 
гинув у морі, яке з того часу зветь¬ 
ся Ікарійським. Політ Ік&ра — 
про сміливе прагнення людини, яке 
не може здійснитися через брак 
знань. 2. Мала, діаметром близько 
кілометра планета. 

ІКЕБАНА, и, ж. 1. Мистецтво 
складати з квітів, рослин, гілок бу¬ 
кети, художні композиції за прин¬ 
ципами, що зародилися в Японії; 
сам букет, композиція. 2. Вази для 
таких букетів і композицій. 

ГКЛО, а, с. Зуб між різцями й пе- 
редкореневими зубами в кожній 
половині верхньої та нижньої ще¬ 
леп людини і ссавців (у деяких тва¬ 
рин виступає назовні). 

ІКОНА, и, ж. Живописне (рідше 
мозаїчне або рельєфне) зображен¬ 
ня Бога, святих, біблійних сюжетів, 
які є предметами релігійного вша¬ 
нування, поклоніння. Іконопоклонін- 
ня існує в православ’ї, католицизмі, 
ламаїзмі, буддизмі. • ббраз, лише 
ми. богй, богомаз (ремісничої робо¬ 
ти). □ ікбнний. 

ІКОНОГРАФІЯ, ії, ж. 1. Перелік, 
опис і систематизація зображень 
певної особи, події, сюжету, місце¬ 
вості тощо. 2. Система вимог, пра¬ 
вил для зображення певного сюже¬ 
ту чи особи, пов’язаних переважно 
з релігійною тематикою. 

ІКОНОПЙСЕЦЬ, ця, ч.\ у зверт. 
іконопйсцю. Художник, що малює 
ікони. • богомаз, ікбнник, заст. 
ізограф. 

ІКОНОСТАС, а, ч. Стіна з розмі¬ 
щеними на ній у певному порядку 
іконами, яка відокремлює вівтар від 
центрального приміщення право¬ 
славного храму (церкви). 

ІКРА, й, ж. 1. Яєчка, що їх відкла¬ 
дають самиці риб, раків, жаб та ін. 
водяних тварин;продукт харчуван¬ 

ня, одержуваний унаслідок оброб¬ 
ки яєчок риби. □ ікрянйй, ікрйстий. 
2. Страва з дрібно насічених овочів, 
грибів. 

(ЛЕГАЛЬНИЙ, а, е. Незаконний, 
той, що знаходиться поза законом. 

ІЛЮЗІОНІСТ, а, ч. Актор цир¬ 
ку, який показує фокуси, за допо¬ 
могою спеціальної апаратури ви¬ 
кликає у глядачів оманливі зорові 
і слухові враження. 

ІЛЮЗІЯ* ії, ж. 1. Викривлене, 
хибне сприйняття людиною 
дійсності, яке грунтується на омані 
почуттів; сприймання уявного, ви¬ 
гаданого за дійсне. 2. Безпідстав¬ 
на, необгрунтована надія, не¬ 
здійсненна, химерна мрія. • омана, 
фантазія. □ ілюзбрний, ілюзбрність, 
присл. ілюзбрно. 

ІЛЮМІНАТОР, а, ч. Герметичне, 
кругле, із грубого скла вікно на ко¬ 
раблі, літаку, космічному кораблі. 

ІЛЮМІНАЦІЯ, ії, ж. Декоратив¬ 
не яскраве освітлення вулиць, бу¬ 
динків тощо із застосуванням різ¬ 
нокольорових вогнів, світлових 
написів, зображень і т. ін. з нагоди 
якогось свята, урочистості або з ме¬ 
тою реклами. □ ілюмінаційний, ілю¬ 
мінувати, ілюмінування, діеприкм. 
ілюмінбваний. 

ІЛЮСТРАЦІЯ, ії, ж. 1. Створен¬ 
ня до тексту малюнків, які супро¬ 
водять виклад, пояснюють зміст 
твору. • ілюстрування. 2. Зобра¬ 
ження, яке наочно пояснює або до¬ 
повнює друкований текст (напр., 
малюнок, фотографія, репродукція, 
карта, схема). 3. перен. Наочне по¬ 
яснення якихось явищ, фактів при¬ 
кладами; наведення прикладів 
у статті, промові тощо. // □ ілюст¬ 
рувати, ілюстрування, ілюстратор, 
ілюстратйвний, ілюстратйвність, 
діеприкм. ілюстрбваний. 

ІМАЖИНГЗМ, у, ч. Літератур¬ 
ний напрям у поезії поч. XX ст., який 
надавав найбільшого значення 
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штучним образам — метафорам, 
побудованих на певних суб’єктивних 
асоціаціях. 

ІМБЙР, у, ч. Тропічна трав’яни¬ 
ста рослина, м’ясисте кореневище 
якої багате ефірними оліями; пря¬ 
нощі, виготовлені з цього кореневи¬ 
ща. □ імбйрний, імбйровий. 

ГМІДЖ, у, ч. Образ ділової лю¬ 
дини, уявлення оточуючих про неї, 
часто цілеспрямовано створюване. 
□ іміджмейкер. 

ІМІТУВАТИ, ую, уеш, недок. 1. 
Точно відтворювати що-небудь, на¬ 
слідувати кого-небудь (переважно 
голоси, звуки). 2. Підробляти під 
що-небудь; виріб, що є підробкою. 
□ імітатор, імітація, імітаційний, 
дієприкм. імітований. 

ІМЛА, й, ж. Повітря, густо наси¬ 
чене водяною парою. • мла, мброк, 
мряка, туман. / Повітря, насичене 
дрібними пилинками, димом і т. ін. 
□ імлйстий, присл. імлйсто. 

ІММІГРАНТ, а, ч.\ у зверт. 
іммігранте. 1. Іноземець, який осе¬ 
лився у якій-небудь країні на пос¬ 
тійне проживання. • переселенець 
2. Тварина — представник виду, 
роду, сімейства та ін. груп, які ви¬ 
никли й розвивалися на іншій те¬ 
риторії, а дану територію зайняли 
значно пізніше. □ іммігрантський. 

ІММІГРАЦІЯ, ї, ж В’їзд іно¬ 
земців до якої-небудь країни на 
тривале або постійне проживання. 
■Ф* Імміграція капіталу — надхо¬ 
дження в яку-небудь країну чужо¬ 
земного капіталу. □ імміграційний, 
іммігрувати. 

ІМОВГРНИЙ, ЙМОВГРНИЙ, а, 
е. Можливий (здійсненний), правдо¬ 
подібний, вірогідний. □ імовірність 
(ймовірність), присл. імовірно (ймо¬ 
вірно). 

ІМПЕРАТОР, а, ч.; у зверт. імпе¬ 
раторе. Титул глави держави у де¬ 
яких монархічних країнах, а також 
особа, яка має цей титул. У Старо¬ 

давньому Римі — почесний титул 
полководця. □ імператорський. 

ІМПЕРІАЛ1 у, ч., іст. Російська 
золота монета, що карбувалася 
з 1755 р. (рівноцінна 10 карбован¬ 
цям, а після грошової реформи 
1897 р. — 15 карбованцям). 

ІМПЕРІАЛ2, у, ч. Верхній ярус 
у двоповерхових диліжансах, омні¬ 
бусах. 

імперія, ї, ж. 1. Назва монар¬ 
хічної, здебільшого великої держа¬ 
ви, на чолі якої стоїть імператор або 
імператриця. / Про дореволюційну 
Російську державу, очолювану ца¬ 
рем. 2. Назва великих капіталістич¬ 
них держав, які переважно мали 
колоніальні володіння. 3. перен. 
Країна, яка прагне до панування 
над іншими країнами, народами, 
проводить шовіністичну політику. 
4. перен. Велика монополія, що 
контролює цілу галузь промисло¬ 
вості, якусь діяльність. □ ім¬ 
перський. 

імпічмент, у, ч. за конститу¬ 
ціями ряду країн спеціальні пра¬ 
вила (процедура)залучення вищих 
посадових осіб (президента, 
міністрів) до суду парламенту у ви¬ 
падках порушення ними законів 
даної країни, щоб позбавити їх пов¬ 
новажень. 

ІМПЛАНТАЦІЯ, ї, ж., мед. 1. 
У вищих ссавців і людини — при¬ 
родне або штучне вкорінювання за¬ 
родка в слизову оболонку матки. 2. 
Пересаджування донорських або 
штучних органів і тканин у організм 
людини чи тварини з наступним їх 
приживленням. • трансплантація. 
□ імплантувати. 

ІМПЛІЦЙТНИЙ, а, е. Невира 
жений, такий, що може бути вияв¬ 
лений тільки через свої зв’язки 
з іншими об’єктами чи процесами; 
протилежне — експліцйтний. • не¬ 
явний, прихований. □ присл. ім- 
пліцйтно. 
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ІМПОЗАНТНИЙ, а, е. Показний, 
поважний, здатний привертати ува¬ 
гу, справляти враження зовнішнім 
виглядом, манерами. • статечний, 
солідний, презентабельний. □ ім¬ 
позантність, присл. імпозантно. 

ІМПОНУВАТИ, ую, уєш, не док. 
Викликати повагу, прихильність, 
справляти добре враження на кого- 
небудь. • подббатися. 

ГМПОРТ, у, ч. 1. Увезення то¬ 
варів або капіталів будь-якою краї¬ 
ною з-за кордону; протилежне — 
Експорт. / розм. Закордонна, ім¬ 
портна річ. 2. Кількість і вартість 
завезених з-за кордону товарів. 
□ імпортний, імпортер, імпорту¬ 
вати, дієприкм. імортбваний. 

ІМПОТЕНЦІЯ, ї, ж. Повна або 
часткова втрата особами чоловічої 
статі здатності здійснювати стате¬ 
вий акт; статеве безсилля. □ імпо¬ 
тентний, імпотент. 

ІМПРЕСАРІО, невідм., ч. При¬ 
ватний підприємець, агент, який 
організовує концерти, спектаклі, 
гастролі окремих акторів або теат¬ 
ральних колективів і діє від їх імені. 
• антрепренер. 

ІМПРЕСІОНІЗМ, у, ч. Напрям 
у мистецтві й літературі, що виник 
наприкінці XIX ст., представники 
якого прагнули відтворити ре¬ 
альність в її мінливості, передати 
найтонші суб’єктивні відчуття й пе¬ 
реживання, свої враження та спо¬ 
стереження. □ імпресіоніст, імпре- 
сіоністйчний, імпресіоністський. 

ІМПРОВІЗУВАТИ, ую, уєш, не- 
док. і док. 1. Виголошувати промо¬ 
ву, складати вірші, музику, викону¬ 
вати твір образотворчого мистецтва 
тощо без попереднього підготуван¬ 
ня. 2. Грати спектакль, вносячи 
зміни у режисерський задум. 3. ле- 
рен. Робити, влаштовувати що-не- 
будь нашвидку, без попереднього 
підготування. • діяти експрбмтом, 
фантазувати. □ імпровізатор, 

імпровізаторський, імпровізатор¬ 
ство, імпровізація, імпровізаційний, 
імпровізаційність, дієприкм. імпро- 
візбваний, присл. імпровізбвано. 

ІМПУЛЬС, у, ч. 1. Внутрішній 
поштовх, спонукання до дії. • зао- 
хбта, заохбчення, спонука, стймул, 
порйв, поривання. 2. ф/з/ол. Форма 
збудження в нервових волокнах, яку 
спричиняє будь-яке подразнення. 3. 
фіз. Кількість руху (добуток маси 
на швидкість). Імпульс сйли — до¬ 
буток сили на час її дії; Імпульс 
електрйчний — короткочасне (до 
мільярдних часток секунди) збіль¬ 
шення електричного струму або на¬ 
пруги. 

ІМПУЛЬСИВНИЙ, а, е. Порив 
частий, який діє під впливом рап¬ 
тового спонукання; зумовлений 
імпульсом. • запальнйй. 

ІМУНІТЕТ, у, ч. 1. мед.у біол. 
Несприйнятливість організмів до 
збудників інфекційних хвороб та 
впливу деяких отрут. 2. Виключне 
право, що надається особам, які 
посідають особливе становище 
в державі не підлягати деяким за¬ 
гальним законам. / Звільнення дип¬ 
ломатичних працівників від деяких 
правових норм тієї держави, в якій 
вони акредитовані. Податкбвий 
імунітбт — звільнення від сплати 
податків деяких юридичних чи 
фізичних осіб згідно з національним 
або міжнародним правом. 
□ імунний, імунізувати, імунізація, 
імунізаційний, дієприкм. імунізбва- 
ний. 

ІМ’Я, імені та ім’я, с. 1. Особис¬ 
та назва людини, що дається їй 
після народження. Від імені кого, 
чого— за чиїм-небудь дорученням, 
проханням; В ім’й кого, чого— за¬ 
ради кого-, чого-небудь; на честь 
когось, чогось; Іменем кого, чого, 
чиїм — на підставі влади кого-, 
чого-небудь, чийогось авторитету; 
Імені кого, чого — названий на 
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честь, у пам’ять кого-, чого-небудь; 
На ім’й: а) особистою назвою, а не 
прізвищем; 6) (кого, чиє) призначе¬ 
ний, адресований кому-небудь. 
• імення (ймення), наймення, розм. 
назвисько; кличка (у тварин). 2. 
уроч., рідко. Словесне найменуван¬ 
ня, позначення кого-, чого-небудь. 
^ Називати (назвати) речі свої¬ 
ми (їх) іменами — говорити пря¬ 
мо, не прикрашаючи нічого, не до- 
бираючи слів і висловів, які 
пом’якшують що-небудь. 3. рідко. 
Слава, репутація. 

ІНАКШЕ. 1. Присл. до інакший 
(інший). Інакше кажучи — іншими 
словами. Не інакше [як] — саме 
так, тільки так. 2. спол. протистав¬ 
ний. У потивному разі, а то. 

ІНВАЛГД, а, ч.; у зверт. інвалі¬ 
де. Людина, яка частково або пов¬ 
ністю втратила працездатність 
унаслідок поранення, хвороби, ка¬ 
ліцтва чи старості. □ інвалідний, 
інвалідність. 

ІНВЕНТАР, ю, ч. 1. Сукупність 
господарських або інших предметів, 
що входять до складу майна яко¬ 
гось господарства, підприємства, 
установи. 2. заст. Список майна, пе¬ 
реважно рухомого. • реманент 
(у сільському господарстві). 

ІНВЕНТАРИЗУВАТИ, ую, уєш, 
недок і док. Складати опис майна 
установи, підприємства; періодич¬ 
но перевіряти наявність чого-не¬ 
будь, стану зберігання, пра¬ 
вильності ведення складського 
господарства. □ інвентаризування, 
дієприкм. інвентаризбваний. 

ІНВЕРСІЯ, І, ж. 1. лінгв. Зміна 
звичайного (нормального) порядку 
слів у реченні з метою виділення 
тих чи інших його членів; порушен¬ 
ня звичайного порядку слів, зумов¬ 
лене логічними, стилістичними або 
ритмічними вимогами. 2. мат. 
Розташування двох елементів у зво¬ 
ротному порядку. 3. псих. Пере¬ 

орієнтація мотивів, потреб і т. ін. 
особистості; найчастіше термін ви¬ 
користовується на означення сексу¬ 
альних збочень, а також перестанов¬ 
ки подій у сновидіннях. 4. хім. 
Розщеплення складних цукрів на 
прості під дією кислот. 5. Підвищен¬ 
ня температури повітря замість зви¬ 
чайного її зниження в атмосферно¬ 
му шарі. □ інверсійний. 

ІНВЕСТИЦІЯ, і, ж., ек. І. Дов- 
гострокові вклади капіталу (коштів) 
у різні галузі економіки з метою 
одержання прибутків (як у середині 
країни, так і за її межами), а та¬ 
кож сам такий капітал. 2. Грошові, 
майнові, інтелектуальні цінності, що 
їх вкладають у різні види діяльності 
у виробничій та невиробничій сфе¬ 
рах. Л Інноваційні інвестйції — 
інвестування, здійснювані для реа¬ 
лізації технологічних інновацій у ді¬ 
яльність підприємства; Інтелек¬ 
туальні інвестйції — інвестування 
підготовки фахівців, наукових роз¬ 
робок і т. ін; Капітальні інвес¬ 
тйції — вкладення коштів у прид¬ 
бання нерухомої власності та інших 
основних фондів, які підлягають 
амортизації; Портфельні інвестй¬ 
ції — кошти, що їх вкладають у дов¬ 
готермінові цінні папери, які не да¬ 
ють швидкого прибутку; Прямі 
інвестйції — внесення грошових або 
майнових цінностей до статутного 
фонду юридичної особи в обмін на 
акції, пайові свідоцтва тощо. □ ін¬ 
вестиційний, інвестор, дієприкм. 
інвестбваний; інвестування, інвес¬ 
тувати. 

ІНГАЛЯТОР, а, ч. 1. Прилад для 
лікування інгаляцією. 2. Приміщен¬ 
ня, де здійснюють інгаляційні про¬ 
цедури. • інгалятбрій. 3. Апарат, 
яким подають кисень потерпілим 
під час аварії в шахті, під час опе¬ 
рації і т . ін. // □ інгаляційний. 

ІНГАЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. Метод ліку¬ 
вання (переважно органів носоглот- 
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ки) шляхом вдихання морського, 
гірського повітря, випаровувань 
хвойного лісу тощо, а також введен¬ 
ня лікарських речовин у вигляді 
пари, аерозолів тощо. 2. Лікуваль¬ 
на процедура, переважно із засто¬ 
суванням інгалятора. 

ІНГРЕДІЄНТ, а, ч. 1. спец. Скла¬ 
дова частина якої-небудь сполуки 
або суміші. • складнйк, компонент. 
2. перен. Складова частина чого- 
небудь. • чйнник, фйктор (у проце¬ 
сах). 

ГНДЕКС, у, ч. 1. Список, покаж¬ 
чик, перелік чого-небудь. 2. Число¬ 
вий або буквений покажчик у мате¬ 
матичних виразах, що найчастіше 
пишеться внизу літери або цифри 
для відрізнення одного математич¬ 
ного виразу від іншого. 3. Цифрове 
або буквене умовне позначення, що 
вживається в системі певної класи¬ 
фікації (бібліотечній класифікації 
книжкових розділів, індивідуальних 
кодах платників податків тощо). 
Поштовий індекс. 4. ек. Статистич¬ 
ний показник, який у відсотках ви¬ 
ражає динаміку розвитку певних 
явищ, зокрема економічних. Індекс 
продуктивності праці. Бюджетний 
індекс. □ індексовий. 

ІНДЕКСАЦІЯ, ї, ж. 1. Простав¬ 
лення індексу на певних документах, 
книгах, елементах тексту з метою їх 
класифікації, автоматичного по¬ 
шуку. 2. Установлення зв’язку, про¬ 
порційної залежності між змінами 
величин будь-яких показників. 3. 
Спосіб збереження реальної вели¬ 
чини грошових вимог і доходів у пе¬ 
ріод інфляції шляхом використан¬ 
ня заздалегідь зумовлених індексів. 
Індекс&ція вкл&дів — зміна вели¬ 
чини процентної ставки, виплачува¬ 
ної у разі зміни загального рівня 
цін у країні; Індексація дохбдів — 
повне або часткове відшкодування 
грошових втрат населення в разі 
зростання цін, перерахування 

фіксованих доходів населення. 
// □ індексування,індексувати. 

ІНДИВІД, а, ч. 1. Окремий 
організм тварини або рослини, який 
існує самостійно. 2. Окрема люди¬ 
на, особа. • індивідуум, особйс- 
тість. 

ІНДИВІДУАЛІЗМ, у, ч. Риса 
світогляду, яка характеризується 
самопротиставленням окремого 
індивіда колективові і суспільству; 
прагнення до яскравого вираження 
своєї особистості. □ індивідуаліст, 
індивідуалістський, індивідуалі- 
стйчний, індивідуалістйчність, 
присл. індивідуалістйчно. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, а, е. 1. 
Властивий, притаманний окремому 
суб’єктові, індивідууму. 2. Призна¬ 
чений для особистого використання. 
• окремий. 3. Одноосібний, не ко¬ 
лективний. 4. Особливий для кож¬ 
ного індивідуума. Індивідуальний 
підхід до учня. // □ індивідуалізу¬ 
вати, дієприкм. індивідуалізований; 
індивідуалізація, присл. індиві¬ 
дуально. 

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, ності, ж. 
1. тільки одн. Сукупність своєрід¬ 
них психічних властивостей, харак¬ 
терних рис і досвіду кожної люди¬ 
ни, що відрізняють її від інших 
індивідуумів. 2. Людина як носій 
індивідуальних властивостей, пев¬ 
них характерних ознак і рис. • осо- 
ййгтігтк 

ІНДИФЕРЕНТНИЙ, а, е. Без 
діяльний, байдужий. Індиферентні 
речовйни — хімічні речовини, що 
важко вступають у реакцію. 

ІНДУЇЗМ, у, ч. Релігійна систе¬ 
ма, що охоплює різноманітні віру¬ 
вання більшості населення сучасної 
Індії, пов’язані із вшануванням 
богів Вішну й Шіви. Найголовніші 
догмати індуїзму — вчення про пе¬ 
реселення душ і про відплату за 
земне життя (карму). □ індуїст, 
індуїстський. 
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ІНДУКЦІЯ, ї, ж. 1. лог. Форма 
умовиводу, коли на підставі знан¬ 
ня про окреме робиться висновок 
про загальне; один з методів пізнан¬ 
ня. 2. фіз., ел. Збудження елект¬ 
ричного струму в якому-небудь 
провіднику під час його руху в маг¬ 
нітному полі або зміни навколо ньо¬ 
го магнітного поля; величина, що 
характеризує електричне або маг¬ 
нітне поле. 3. Спосіб математичних 
доведень і визначень. 4. фізіол. 
Взаємодія між процесами збуджен¬ 
ня та гальмування в нервовій сис¬ 
темі, коли виникнення одного з цих 
процесів викликає розвиток друго¬ 
го. // □ індукційний або індуктив¬ 
ний. 

ІНДУЛЬГЕНЦІЯ, ї, ж. 1. 
У римському праві — помилуван¬ 
ня з нагоди якогось торжества. 2. 
Грамота про повне або часткове 
відпущення гріхів, яку католицька 
церква видавала від імені Папи 
Римського за заслуги, а також про¬ 
давала. 

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ, 1, Ж. Про¬ 
цес створення великого машинного 
виробництва в усіх галузях госпо¬ 
дарства країни і особливо у промис¬ 
ловості. □ індустріалізувати, 
дієприкм. індустріалізбваний; інду¬ 
стріальний. 

ІНЕРТНИЙ, а, е. 1. хім. Який не 
вступає ні в які хімічні реакції та 
не утворює сполук; наділений інер¬ 
цією. Інбртні гази — гази, які не 
вступають у хімічні реакції (гелій, 
неон, аргон, криптон, ксенон і ра¬ 
дон); Інертні матеріали — речови¬ 
ни (пісок, гравій, щебінь тощо), які 
входять до складу будівельних роз¬ 
чинів і т. ін. як наповнювачі. 2. ле- 
рен. Позбавлений активності, ініціа¬ 
тиви. • бездіяльний, малорухомий. 
□ інертність, присл. інертно. 

ІНЕРЦІЯ, і, ж. 1. Властивість 
тіла зберігати рівномірний прямо¬ 
лінійний рух або спокій, поки зов¬ 

нішня причина (сила, дія іншого 
тіла) не виведе його з цього стану. 
За інбрцією — за звичкою, не¬ 
свідомо, машинально. 2. лерен. 
Відсутність активності, ініціативи, 
небажання змін. • бездіяльність. 
// □ інерційний, інерцїйність. 

ІН’ЄКЦІЯ, ї, ж. 1. Уведення ліку¬ 
вальних розчинів під шкіру, у м’я¬ 
зи, у вену, у деякі порожнини орга¬ 
нізму. • упбрскування. 2. геол. 
Процес проникнення магматичного 
(виверженого) матеріалу в різні 
породи. 3. лерен. Про допомогу, 
підтримку, що надається кому-не- 
будь, чому-небудь. Фінансові 
ін ’єкції. 

ІНЖЕНЮ, невідм., ж. Амплуа 
актриси, яка виконує ролі просто¬ 
душних, наївних дівчат, а також 
актриса, яка виконує такі ролі. 

ГНІЙ , інею, ч. 1. Тонкий шар кри¬ 
сталів льоду, що утворюється осі¬ 
данням водяної пари з повітря на 
охолоджені предмети. • паморозь, 
нб морозь, приморозь, рідше пбмо- 
розь. 2. лерен. Про сиве волосся. 

ІНІЦІАЛИ, ів, мн. 1. Прописні 
початкові літери імені, по батькові 
або імені, по батькові й прізвища. 
2. У старовинних рукописах і кни¬ 
гах, деяких сучасних виданнях оз¬ 
доблені орнаментом збільшені по¬ 
чаткові літери кожного розділу. 
// □ ініціальний. 

ІНІЦІАТИВА, и, ж. 1. Перший 
крок у якій-небудь справі; почин. 
Пропозиції, спрямовані на досяг¬ 
нення чого-небудь. Мирні ініціати¬ 
ви. Законодавча ініціатйва — пра¬ 
во вносити проекти законів 
у законодавчий орган, який зобов’я¬ 
заний обговорити їх і прийняти 
рішення; За ініціатйвою чиєю; 
З ініціатйви чиєї— за чиєюсь по¬ 
радою, вказівкою, на чиюсь пропо¬ 
зицію. Ф Брбти ініцатйву у свої 
р^ки — випереджувати когось у ді¬ 
ях, вчинках; самому братися за ке- 



ІНІЦІЮВАТИ 404 інспектор 

рування якоюсь дією. 2. Активна, 
провідна роль у будь-яких діях; за¬ 
повзятливість. □ ініціатйвний, 
ініціатйвність, присл. ініціатйвно; 
ініціатор, ініціаторський, ініціатор¬ 
ство. 

ІНІЦІЮВАТИ , ібю, юєш, недок. 
Збуджувати, викликати що-небудь, 
бути початковим поштовхом, ім¬ 
пульсом. □ ініціювання, дієприкм. 
ініційований. 

ІНКАСАТОР, а, ч.\ узверт. інка¬ 
саторе. Посадова особа, яка при¬ 
ймає грошові надходження від тор¬ 
говельних та інших організацій 
і перевозить їх у банк, а також при¬ 
возить гроші з банку в організації, 
підприємства, установи. □ інкаса¬ 
торський. 

ІНКАСАЦІЯ, ї, ж. Збір і транс¬ 
портування готівки та цінностей, 
здійснювані банками за дорученням 
клієнтів. □ інкасувати, інкасування. 

ІНКВІЗЙЦІЯ. їж. І. Судово- 
слідчий орг&н католицької церкви 
(існував у XIII — XIX ст.), створе¬ 
ний для боротьби з єретиками, що 
діяв дуже жорстокими методами, 
використовуючи доноси, тортури, 
жорстокі прилюдні страти. □ ІН¬ 

КВІЗИЦІЙНИЙ. 2. перен. Жорстоке 
витончене знущання, катування. 
• мордування. // □ інквізйтор, ін¬ 
квізиторський, інквізйторство. 

ІНКОГНІТО. 1. присл. Таємно, 
не відкриваючи свого імені. • пбтай, 
таємно. 2. невідм., ч. і с. Особа, що 
криється під чужим іменем. 

ІНКРИМІНУВАТИ, ую, уєш, не¬ 
док. і док. Звинувачувати кого-не- 
будь у вчиненні злочину. 

ІНКРУСТУВАТИ, ую, уєш, не¬ 
док. і док. 1. Урізувати і вклеювати 
в поверхню предмета шматочки 
інших матеріалів (золота, срібла, 
кості, дерева, перламутру) для оз¬ 
доблення. 2. перен. Включати 
в якийсь твір уривки, цитати, ряд¬ 
ки іншого твору. // □ інкрустація, 

інкрустаційний, інкрустатор, інкру¬ 
стування, дієприкм. інкрустбваний. 

ІНКУБАТОР, а, ч. Апарат для 
виведення з яєць молодняка сіль¬ 
ськогосподарської птиці, з ікри — 
мальків риб і т. ін. 

ІНКУБАЦІЯ, ї, ж. 1. Виведення 
з яєць пташенят, з ікри — мальків 
риб, з грени — гусені шовковично¬ 
го шовкопряда. 2. Проміжок часу, 
що проходить між зараженням 
організму збудниками певних 
інфекційних хвороб і появою ознак 
захворювання. • інкубаційний пе¬ 
ріод. 

ІНКУНАБУЛИ, ул, мн. Книги, 
видрукувані наборними літерами 
на початку книгодрукування в За¬ 
хідній Європі (до 1501 р.), які 
оформленням нагадували руко¬ 
писні. 

ІННОВАЦІЯЛ, ж. 1. Нововведен¬ 
ня в галузі економіки, техніки тощо 
на основі досягнень науки і передо¬ 
вого досвіду. 2. лінгв. Нове явище 
в мові. // □ інноваційний. 

Гноді, присл. • Час від часу; 
часом, дбколи, Інколи; у деяких 
вйпадках, зрідка, колй-не-колй, под¬ 
екуди, розм. врядй-годй. 

ІНОЗЕМЕЦЬ, мця, ч.\ у зверт. 
іноземцю. Громадянин, підданий 
іншої держави. • чужоземець, чу- 
жйнець. □ іноземний, інозбмщина. 

ІНСИНУАЦІЯ, ї, ж. Неправди¬ 
ва, наклепницька вигадка з метою 
заплямувати, дискредитувати, зне¬ 
славити когось. • наклеп. □ інси¬ 
нуювати, інсинуатор. 

ІНСПЕКТОР, а, ч.; у зверт. 
інспекторе. Службова особа в дер¬ 
жавних установах, на підприєм¬ 
ствах, у громадських організаціях, 
що здійснює нагляд за правильні¬ 
стю чиїх-небудь дій, контролює до- 
тримання яких-небудь правил. 
□ інспекторство, інспекторський, 
інспектувати, інспектування, ін¬ 
спектура, інспекція, інспекційний. 
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ІНСПІРУВАТИ, ую, уєш, недок. 
і док. Навіювати комусь той чи 
інший спосіб дії, підбурювати до 
якихось дій. □ інспірація, інспіру¬ 
вання, дієприкм. інспірбваний. 

ІНСТАНЦІЯ, ї, ж. Кожна з по¬ 
слідовних ланок у системі підпоряд¬ 
кованих один одному органів дер¬ 
жавного управління, судових, 
партійних тощо. 

ІНСТЙНКТ, у, ч. 1. Природже¬ 
на реакція (акт поведінки), типова 
для певного виду тварин, пов’язана 
із здатністю виконувати доцільні дії 
у відповідь на зміни середовища. 
2. перен. Несвідоме прагнення до 
чогось, підсвідоме чуття. // □ ін- 
стинктйвний, інстинктйвність, 
присл. інстинктйвно. 

ІНСТРУКТОР, а, ч.\ у зверт. 
інструкторе. Працівник якої-небудь 
установи, що контролює діяльність 
підлеглих йому органів і осіб, дає 
вказівки, як правильно організува¬ 
ти працю; фахівець, який навчає 
якій-небудь справі. □ інструк¬ 
торство, інструкторський, ін¬ 
структувати, інструктування 
(інструктаж), інструкція, інструк¬ 
ційний, інструктйвний. 

ІНСТРУМЕНТ, ч. 1. род. а. Зна¬ 
ряддя праці (напр., пристрій для 
обробки матеріалів, вимірювань, 
хірургічних операцій, відтворення 
музичних звуків тощо). 2. род. у. 
Сукупність таких знарядь. □ ін¬ 
струментальник, інструментальня, 
інструментарій. 3. перен. Засіб, 
спосіб для досягнення чогось. 
Інструменти маркетингу — засоби 
здійснення маркетингу: реклама, 
збут, обслуговування покупця, гнуч¬ 
ка політика цін, вивчення потреб та 
попиту, зв’язок із споживачами та 
громадськістю тощо. 

ІНСУЛЬТ, у, ч. Раптове гостре 
порушення кровообігу в головному 
мозку, пов’язане з ушкодженням 
тканини мозку й розладом його 

функцій, що супроводжується втра¬ 
тою свідомості й паралічем. • апоп¬ 
лексія. 

ІНСЦЕНУВАТИ, ую, уєш, недок. 
і док. 1. Переробити, пристосував¬ 
ши літературний твір для постанов¬ 
ки його в театрі, на радіо, телеба¬ 
ченні. 2. Штучно відновити якісь 
події, факти для створення ілюзії 
істинності. // • інсценізувати. 3. пе¬ 
рен. Щось влаштовувати, зобража¬ 
ти з метою ввести когось в оману. 
Інсценувати смерть. • інсценізува¬ 
ти, розігрувати. // □ інсценування 
(інсценізація), інсценізатор, 
дієприкм. інсценізбваний. 

ІНТЕЛЕКТ, у, ч. Здатність до 
мислення, особливо до його вищих 
теоретичних рівнів, розумові здіб¬ 
ності людини, розум. / Рівень розу¬ 
мового розвитку. □ інтелектуаль¬ 
ний, присл. інтелектуально; 
інтелектуальність. 

ІНТЕЛЕКТУАЛ, а, ч.\ у зверт. 
інтелектуале. 1. Людина з високо 
розвиненим інтелектом, яка за¬ 
ймається найскладнішими видами 
розумової праці, вишуканою духов¬ 
ною діяльністю. 2. Людина розумо¬ 
вої, інтелектуальної праці. 

ІНТЕЛІГЕНТНИЙ, а, е. 1. Ос¬ 
вічений, культурний, розумово роз¬ 
винений, підготовлений до спри¬ 
йняття теоретичних питань. 2. 
Властивий інтелігентові, інтелі¬ 
генції. // □ інтелігентність, присл. 
інтелігентно; інтелігентський. 

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ, ї, ж., збірн. 
Соціальний прошарок, який скла¬ 
дається з осіб, професійно зайнятих 
розумовою працею, яким притаман¬ 
на велика внутрішня культура 
(напр., діячі науки і мистецтва, 
інженери, вчителі, лікарі). 

1НТЕНСЙВНИЙ, а, е. 1. Напру¬ 
жений, посилений, дійовий. 2. Ви¬ 
сокопродуктивний. Протилежне — 
екстенсйвний. 3. Яскравий, сокови¬ 
тий, густий (про колір). □ ін- 
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тенсйвність, присл. інтенсйвно; 
інтенсифікувати, інтенсифікація, 
дієприкм. інтенсифікбваний. 

ІНТЕРВАЛ, у, ч. І. Відстань, 
простір, який відокремлює один 
предмет від другого. • прбміжок. 
/ Проміжок між рядками машино- 
пису. 2. Перерва у просторі або часі. 
• пауза. 3. Віддаль між військово¬ 
службовцями, підрозділами, части¬ 
нами, вишикуваними у шеренгу. 4. 
Різниця між двома тонами або зву¬ 
ками за їх висотою. 5. Сукупність 
усіх чисел (або точок), що містять¬ 
ся між двома даними числами (або 
точками), яка не включає їх. 

ІНТЕРВЕНЦІЯ, ї, ж. 1. Насиль¬ 
не збройне втручання однієї або 
кількох держав у внутрішні спра¬ 
ви іншої держави (чи у її взаємо¬ 
зв'язки з третіми державами). 2. 
Операції центрального емісійного 
банку, спрямовані на підтримку 
курсу валюти. БГржова інтервен¬ 
ція — втручання держави, банків, 
підприємств в операції на фондовій 
біржі. Вал&тна інтервенція — 
втручання центрального банку краї¬ 
ни у формування курсу національ¬ 
ної валюти. Товарна інтервенція — 
масовий продаж товарів споживан¬ 
ня із заздалегідь підготовлених ре¬ 
зервів з метою припинення ажіо- 
тажного попиту та стримування 
ринкових цін і стабілізації ринку. 

ІНТЕРВ'Ю, невідм., с. 1. Розмо¬ 
ва журналіста з політичним, гро¬ 
мадським або іншим діячем з акту¬ 
альних питань, призначена для 
опублікування у пресі, передачі по 
радіо, телебаченню (жанр публіци¬ 
стики). / Газетна стаття, передача 
по радіо, телебаченню, що містять 
виклад такої розмови. 2. соціол. За¬ 
питання за спеціально підготовле¬ 
ною програмою, які ставляться до 
предстаників певної соціальної гру¬ 
пи.// □ інтерв’ювати, інтерв’юван¬ 
ня, інтерв’юер. 

ІНТЕРЕС, у, ч. 1. Увага до кого-, 
чого-небудь зацікавлення кимось, 
чимось. • зацікавлення, зацікав¬ 
леність, цікавість, заінтересб- 
ваність. 2. перев. мн. Те, що най¬ 
більше цікавить кого-небудь, що 
становить зміст чиїхось думок і тур¬ 
бот. • прйгнення, потреби. 3. Виго¬ 
да, користь, зиск. 

ІНТЕР’ЄР, ч. І. род. у. Архітек¬ 
турно й художньо оздоблена внут¬ 
рішня частина будинку, приміщен¬ 
ня. 2. род. а. Картина, малюнок 
і т. ін., на яких зображено внутріш¬ 
ню частину якого-небудь примі¬ 
щення. 

ІНТЕРМЕДІЯ, ї, ж. 1. Невелика 
драматична п’єса, переважно гумо¬ 
ристично-комедійного характеру, 
яку виконують здебільшого між ак¬ 
тами спектаклю. 2. муз. Проміжний 
епізод у фузі (між двома проведен¬ 
нями теми). • інтерлюдія. 

ІНТЕРМЕЦО , невідм. у с. 1. 
Інструментальна п’єса довільної 
будови, яку виконують між окреми¬ 
ми частинами опери, іноді — само¬ 
стійний оркестровий епізод в опері. 
2. Музична п’єса, що є вставним 
номером серед інших п’єс (іншого 
характеру і настрою). 

ІНТЕРНАТ, у, ч. 1. Гуртожиток 
для учнів і студентів навчального 
закладу. • пансібн, патронат. 2. 
Закритий шкільний заклад, у яко¬ 
му учні навчаються та живуть. 

ІНТЕРНАТУРА, и, ж. Одна 
з форм післядипломного стажуван¬ 
ня, спеціалізованої практики, удос¬ 
коналення лікарів-випускників у ве¬ 
ликих клініках, лікарнях. 

інтернЕт, у, ч. Назва міжна¬ 
родної інформаційної структури, 
утвореної на основі об’єднання ло¬ 
кальних і регіональних комп’ютер¬ 
них мереж для обміну інформацією. 

ІНТЕРНУВАННЯ» я, с. 1. Затри¬ 
мання й роззброєння нейтральною 
державою військ воюючих держав, 
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що вступили на її територію. 2. За- 
тримання воюючою державою гро¬ 
мадян ворожої держави, що прожи¬ 
вають на її території, до кінця війни. 
3. Ізоляція, тимчасовий арешт. 
// □ інтернувати, дієприкм. інтер- 
нбваний. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ї, ж. 1. 
Роз’яснення, тлумачення, розкрит¬ 
тя змісту чого-небудь. 2. мист. Твор¬ 
че виконання художнього твору, роз¬ 
криття його змісту залежно від 
індивідуальності актора, музикан¬ 
та, режисера. □ інтерпретувати. 

ІНТИМ, у, ч. 1. Стосунки заду¬ 
шевної любовної близькості. 2. За¬ 
тишна обстановка, що сприяє 
відвертості, близькості. 3. Потаєм¬ 
не, особисте, те, що стосується при¬ 
ватного життя. 

ІНТЙМНИЙ, а, е. І. Глибоко осо¬ 
бистий, потаємний./Який стосуєть¬ 
ся почуття кохання; сердечний, 
любовний. 2. Щирий, близький, 
дружній, задушевний. // □ ін- 
тймність, присл. інтймно. 

ІНТОКСИКАЦІЯ, і, ж. Отруєн¬ 
ня організму токсичними (отруйни¬ 
ми) речовинами, викликаними хво¬ 
робливими мікроорганізмами, 
а також деякими видами тварин 
і рослин, які утворилися в ньому са¬ 
мому або надійшли ззовні. 

ІНТОНАЦІЯ, ї, ж. 1. Ритмоме¬ 
лодійний лад мовлення, що зале¬ 
жить від підвищення або понижен¬ 
ня тону під час вимови. 2. Тон, 
манера вимови, що виражають по¬ 
чуття мовця, його ставлення до 
предмета висловлювання. 3. Пра¬ 
вильність чи неправильність узято¬ 
го тону під час співу або гри на 
музичному інструменті; втілення 
художнього образу в музичних зву¬ 
ках. 

ІНТРИГА, и, ж. 1. перев. ми. 
Приховані зловмисні дії, підступи, 
наклепи. *❖* Плестй інтрйги — 
Підступно діяти, прагнучи досягти 

якоїсь мети. 2. Сюжетна лінія в літе¬ 
ратурному (найчастіше драматич¬ 
ному) творі, що відзначається 
складністю та напруженістю дії. 
□ інтригйн, інтриганство, інтриган¬ 
ський, інтригувати, інтригування. 

ІНТУЇЦІЯ, ї, ж. 1. філос., псих. 
Здатність безпосередньо розпізна¬ 
вати істину без обґрунтування за 
допомогою досвіду й логічних 
доказів. 2. Здатність людини 
підсвідомо, чуттям уловлювати істи¬ 
ну, передбачати правильний розви¬ 
ток подій. • чуття, пронйкливість, 
здбгад, передчуття, шбсте чуття. 
□ інтуїтйвний, присл. інтуїтйвно. 

ІНФАНТИЛІЗМ, у, ч. 1. мед. 
Хворобливий стан, пов'язаний із 
затримкою в розвитку організму, 
яка виявляється у збереженні у до¬ 
рослої людини фізичних і психічних 
рис, властивих дитячому вікові. 2. 
перен. Поведінка дорослого, що 
відповідає дитячій. 3. перен. Від¬ 
сутність зрілості, досвіду, затрим¬ 
ка духовного розвитку. 

ІНФАНТЙЛЬНИИ, а, е. 1. Який 
відзначається інфантилізмом, недо¬ 
розвинений. 2. Схожий на світо¬ 
сприйняття, поведінку дитини. □ ін- 
фантйльність. 

ІНФАРКТ, у, */., мед. Змертвін¬ 
ня певної ділянки тканин будь-яко¬ 
го органа людини, що виникає від 
припинення кровопостачання внас¬ 
лідок спазму чи закупорення судин. 
«Ф* Інфаркт міок&рда — гостре за¬ 
хворювання серця, що є наслідком 
змертвіння м’язової стінки серця. 

ІНФЕКЦІЯ , ї, ж. Зараження 
людини, тварини хвороботворними 
мікробами, які проникають в ор¬ 
ганізм. / Хвороботворні мікроорга¬ 
нізми. □ інфекційний, інфекціоніст, 
інфікувати, інфікування, дієприкм. 
інфікбваний. 

ІНФЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. Надмірне 
збільшення кількості паперових гро¬ 
шей, що викликає знецінювання їх, 
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зростання цін на предмети першої 
потреби, зниження валютного кур¬ 
су, падіння реальної заробітної пла¬ 
ти. 2. Утрата колишнього значення, 
знецінення. 

ІНФОРМАТИКА, и, ж. Наука, 
що вивчає загальні властивості на¬ 
укової інформації, а також законо¬ 
мірності її створення, перетворен¬ 
ня, передавання й використання 
в різних галузях діяльності людини. 

ІНФОРМАЦГЙНО, присл. По¬ 
відомлення про що-небудь без об¬ 
говорення оцінки, у порядку пере¬ 
ліку фактів. 

ІНФОРМАЦІЯ, ї, ж. 1. тільки 
оди. Повідомлення про щось, дове¬ 
дення до відома чогось. 2. Відомості 
про навколишній світ, процеси, які 
в ньому відбуваються, про події, си¬ 
туації, чиюсь діяльність, що їх 
сприймає людина безпосередньо 
або за допомогою спеціальних при¬ 
строїв, зокрема через керуючі ма¬ 
шини та інші системи. 3. Коротка 
стаття, допис у газеті, що містить 
фактичні дані. Л Засоби масової 
інформації — про пресу, радіо, те¬ 
лебачення і т. ін., що мають на меті 
масове поширення відомостей. 4. 
біол., тільки оди. Сукупність хімічно 
закодованих ознак, що передають¬ 
ся від клітини до клітини, від орга¬ 
нізму до організму. □ інформува¬ 
ти, інформування, інформатйвний, 
інформатйвність. 

ІНФРАСТРУКТУРА, и, ж. Су- 
купність галузей та видів діяль¬ 
ності, що обслуговують як вироб¬ 
ничу, так і невиробничу сфери 
економіки (транспорт, зв’язок, кому¬ 
нальне господарство, загальну 
і професійну освіту, охорону здоро¬ 
в’я та ін.) і забезпечують нормаль¬ 
не функціонування економічної си- 
стеми в цілому. Інвестиційна 
інфраструктура — галузі економі¬ 
ки, підприємства, установи, які за¬ 
безпечують процес безперебійного 

інвестування; Інфраструктура 
рйнку — банки, товарні, фондові, 
валютні біржі, біржа праці, холдин¬ 
гові компанії та інші установи, 
організації, а також підприємства, 
що обслуговують ринок. 

ІНФУЗОРІЯ, ї, ж. Найпростіша 
тварина класу одноклітинних, що 
живе переважно у прісних і соло¬ 
них водах (окремі види живуть 
у ґрунті). Часто буває паразитами 
тварин та людини. 

ІНЦЕСТ, у, ч. Статеві контакти 
між близькими родичами. 

ІНЦИДЕНТ, у, ч. Неприємна 
подія, непорозуміння, сутичка. 

ІНШИЙ, а, е, займ. означ. 1. Який 
відрізняється від названого, дано¬ 
го; який існує, перебуває не в цьо¬ 
му місці, не в цих обставинах; не 
цей, не той, другий. В Іншому 
разі — інакше; Іншими словами — 
інакше кажучи; Іншої дУмки бути 
про кого, що — мати не такий по¬ 
гляд, як хтось. • інакший, новйй, 
другйй. 2. перев. ми. Усі, крім на¬ 
званого; решта. 3. Один із багатьох; 
деякий, який-небудь. В Інший час; 
Інший раз — іноді, часом. 4. у знач, 
присл. і присуди, сл. Не так, як досі; 
інакше. *❖* Іншим разом — не те¬ 
пер, не цим разом. 
Юни, йОни, і в, перев. ми. 

Електрично заряджені частинки ре¬ 
човини, що утворилися з атомів або 
атомних груп унаслідок утрати або 
приєднання до них електронів. 

ІОНІЗАЦІЯ, ї, ж. 1. Утворення 
електрично заряджених частинок — 
іонів з електрично нейтральних ча¬ 
стинок середовища. 2. мед. Уведен¬ 
ня в організм лікувальних речовин 
за допомогою іонів, збуджуваних 
у цих речовинах електричним стру¬ 
мом. □ іонізаційний, іонізувати, 
дієприкм. іонізбваний та іонізую¬ 
чий; іонізатор. 

ІПОДРОМ, у, ч. 1. Спеціально 
обладнаний майдан з комплексом 
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споруд для випробування коней та 
проведення кінно-спортивних зма¬ 
гань. 2. Установа, що проводить ці 
випробування та змагання. 

ІРЖА, рідше РЖА, і, ж. 1. Чер¬ 
воно-бурий шар, який утворюється 
на поверхні заліза внаслідок його 
окислення. -Ф* Іржй їсть — щось, 
окислюючись, покривається черво- 
но-бурим^шаром (про залізо, залізні 
вироби); їсти (грйзти, точйти) кого, 
як іржй залГзо: а) прискіпуватися, 
чіплятися до кого-небудь; б) не 
давати спокою, невідступно пере¬ 
слідувати (про думки, настрій 
і т. ін.). 2. Плівка бурого кольору 
на болоті, де містяться залізні по¬ 
роди. 3. Хвороба багатьох культур¬ 
них і дикорослих рослин, при якій 
надземна частина рослин укри¬ 
вається бурими плямами. // □ ір¬ 
жавий, іржавість, іржавіти. 

ІРЖАТИ, рідше РЖАТИ, іржу 
(ржу), іржеш (ржеш), недок. 1. Кри¬ 
чати (про коня). 2. лерен., зневажл. 
Голосно, нестримно сміятися, рего¬ 
тати. • розм. гиготати. 

ІРОНІЯ, і, ж. 1. Тонка прихова¬ 
на насмішка. -Ф* Іронія дблі — про 
безглуздий випадок. • глузування, 
кепкування, глум. 2. літ. Стилістич¬ 
ний прийом контрасту видимого 
і прихованого змісту висловлю¬ 
вання, що створює ефект глузуван¬ 
ня. // □ іронізувати, іронізування, 
іронічний, присл. іронічно. 

ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ, а, е. 1. 
філос. Недоступний розумінню, 
який перебуває за межами розуму. 
• незбагненний, нелогічний, міс- 
тйчний. 2. мат: Несумірний. Ірра¬ 
ціональне числб — число, яке не¬ 
сумірне з одиницею і тому не може 
бути точно виражене ні цілим чис¬ 
лом, ні дробом. 

. ІРРЕАЛЬНИЙ, а, е. Який існує 
не в дійсності, а тільки в мисленні; 
протилежне — реальний. • не¬ 
реальний. □ ірреальність. 

ІСКРА, и, ж. у зверт. Іскро. 1. 
Найдрібніша частинка речовини, 
яка горить або розжарилася. 2. 
Дрібна, блискуча, сяюча частина 
чого-небудь. • цятка, блйскітка. 3. 
перен. Найменший, але яскравий 
вияв якого-небудь почуття, зародок 
якого-небудь почуття, здібностей 
і т. ін. 4* Аж Гскри з очбй посйпа- 
лися — про запаморочення від болю 
(внаслідок удару по голові і т. ін.); 
Іскра Ббжа — про чиє-небудь при¬ 
родне обдарування. // □ іскрйстий, 
іскрйстість, іскрйтися, іскріння. 

ІСЛАМ, у, ч. Одна з найпошире¬ 
ніших у світі релігій, заснована, за 
переказами, в VII ст. пророком 
Мухаммедом в Аравії, головні прин¬ 
ципи якої викладені в Корані (на¬ 
прямки — суннізм і шиїзм). Основ¬ 
ний догмат — поклоніння єдиному 
богу — Аллаху і визнання Мухаме- 
да «посланцем Аллаха». • мусуль¬ 
манство, магометанство. 

ІСНУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 
Бути в дійсності. • бути. 2. Бути 
живим. • жйти. // □ існування. 

ГСПИТ, у, ч. 1. Перевірка знань, 
випробування яких-небудь власти¬ 
востей, якостей. • екзамен. Ви- 
трймувати (вйтримати) Гспит — 
виявлятися добрим, придатним для 
чогось. 

ІСТЕРИКА, и, ж. Нервовий на¬ 
пад, який характеризується, зокре¬ 
ма, раптовим переходом від сміху 
до сліз. 

ІСТЕРІЯ, ї, ж. 1. Психічне за¬ 
хворювання, вид неврозу з різнома¬ 
нітними порушеннями психіки, ру¬ 
хової сфери, розладом чутливості 
тощо, що характеризується підви¬ 
щеною емоційною збудженістю й су¬ 
проводжується риданням, сміхом, 
криком. 2. перен. Хворобливий інте¬ 
рес до чого-небудь, гарячкова 
діяльність у якомусь напрямі. 
// □ істерйчний, істерйчність, 
присл. істерйчно. 
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ІСТИНА, и, Ж. 1. Те, ЩО ВІДЛОВІ' 

дає дійсності. • правда. 2. Твер¬ 
дження, судження, перевірене 
досвідом, практикою. • дбгма, по- 
стулйт. 3. філос. Достовірні знан¬ 
ня, що правильно відображають 
реальну дійсність у свідомості лю¬ 
дей. // □ істинний, істинність, 
присл. істинно. 

ІСТОРЙЗМ, у, ч. 1. Вивчення 
предметів і явищ у їх історичному 
розвитку. 2. Захоплення минулим 
і відтворення його у мистецтві. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ї, ж. 1. Наука, 
яка вивчає розвиток знань про істо¬ 
рію. 2. Сукупність досліджень, при¬ 
свячених певній проблемі чи істо¬ 
ричній епосі. 

ІСТОРІЯ,!, ж. 1. тільки одн. За¬ 
кономірний, послідовний розвиток 
дійсності. □ історйчний. 2. тільки 
одн. Процес розвитку, зміна чого- 
небудь. Істбрія хворбби — ме¬ 
дичний документ про стан здоров’я 
хворого, заповнюваний лікарем 
упродовж лікування пацієнта. 3. 
Події колишнього життя певної 
країни, народу. • минуле, минув¬ 
шина. 4. тільки одн. Наука про 
минуле, про розвиток суспільства 
і природи; наука, що вивчає про¬ 
цес розвитку якої-небудь галузі 
культури, знання тощо. Історія 
української мови. 5. Оповідання, 
розповідь про кого-, що-небудь; 
пригода, випадок. Ф ВГчна (зви¬ 
чайна, відвічна, старб) істбрія — 
про те, що повторюється; Істбрія 
з географією, жарт. — несподіване 
ускладнення, несподівана непри¬ 
ємність. 

ІСТОТА, и, ж.\ у зверт. істбто. 
Живий організм, людина, тварина. 
• діал. подбба, розм. створіння, тво¬ 
ріння. 

ІСТОТНИЙ, а, е. Який становить 
суть чого-небудь. • важлйвий, не¬ 
обхідний, значнйй, вагомий. □ іс¬ 
тотність, присл. істбтно. 

ІТЙ (ЙТИ), іду (йду), ідбш 
(йдеш), недок. 1. Переступаючи 
ногами, рухатися, змінюючи місце 
у просторі (про людину або тварину). 
• простувати, прямувати, ступати, 
розм. мандрувати; крокувати; розм. 
чимчикувати, розм. теліпатися. 2. 
Рухатися в якомусь напрямку (про 
види транспорту та інші засоби пе¬ 
ресування). • переміщатися. 3. Ви¬ 
ходити, вирушати в певному на¬ 
прямку. Ф Іди (ідіть) геть (до 
лйха, до чбрта, з очбй, на чотири 
вітри, під три чортй і т. ін.) — лай¬ 
ка, якою проганяють або проклина¬ 
ють когось; Ітй в [сиру) збмлю (на 
той світ, на нббо) — умирати; Ітй 
світ з& очі — вирушати в далеку 
дорогу, невідомо куди. 4. Наближа¬ 
тися до кого-, чого-небудь. • над- 
хбдити, під’їжджати. «Ф* Усб йде до 
рук — комусь завжди щастить, усе 
вдається. 5. Наставати, наближа¬ 
тися. • наступати. Іде весна. 6. 
Відправлятися. Поїзд іде о восьмій 
годині. 7. перен. Рухатися в якому- 
небудь напрямку для досягнення 
певної мети. • прямувати. «Ф* Ітй по¬ 
переду: а)очолювати кого-, що-не¬ 
будь; б) бути передовим у чому-не- 
будь; Ітй всупереч кому, чому— не 
погоджуватися з кимось, чимось. 
8. перен. Ставати, влаштовуватися, 
найматися кудись на роботу. 9. Бра¬ 
ти шлюб. • вихбдити заміж. 10. 
Бути призначеним, використовува¬ 
тися для чого-небудь. 11. Продава¬ 
тися. ^ Ітй з торгів — продаватися 
з торгів. 12. Виділятися з чого- 
небудь, поширюватися (про дим, 
тепло, запах тощо). 13. Минати, 
проходити. Усе йде, все мі¬ 
няється — ніщо не залишається 
незмінним. 14. Відбуватися, бути 
в певному стані. Ф Ітй на дббре 
(крйще) — ставати кращим, роз¬ 
виватися в певному напрямку. 
15. Падати (про атмосферні опади). 
• випадати. 16. Бути розташова- 
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ним певним чином. 17. Походити 
від чого-небудь. 18. Діяти, працю¬ 
вати (про механізми). 19. Робити 
хід у грі. 20. Кидатися на прина¬ 
ду, потрапляти в сіті. 21. Личити. 
Ця сукня тобі йде. 22. Під¬ 
даватися впливові. Іти за парла¬ 
ментарями. 

ІТИСЯ (ЙТЙСЯ), ідеться 
(йдеться), недок., безос. 1. Мати охо¬ 
ту, бажання, сили. 2. Здійснювати¬ 
ся, відбуватися; щастити. 4- У р^ку 
йдіться кому — щастить комусь. 
3. Наближатися, підходити до 
певного моменту. Кудй вонб 
йдіться? — у якому напрямі роз¬ 
виваються події. Ідіться (йдіться, 
ішлбся, йшлбся) про кого, що — 
мова йде про кого-, що-небудь; 
справа стосується когось, чогось. 

ІУДАЇЗМ (ЮДАЇЗМ), у, ч. Ре¬ 
лігія, поширена в основному се¬ 
ред євреїв, основними догматами 
якої є визнання єдиного бога Яхве, 
віра в небесного ізбавителя (ме¬ 
сію), святість Старого Завіту 
і Талмуду. 

ЇДАЛЬНЯ, і, ж. 1. Кімната в хаті 
з обіднім столом, у якій їдять 
і п’ють. 2. Заклад громадського хар¬ 
чування.^ їда, їдіць. 

ЇДКЙЙ, б, І. 1. Який роз’їдає що- 
небудь, викликає сильне подразнен¬ 
ня. • ядучий, ядушливий. 2. перен. 
Який любить вразити словом, до¬ 
шкулити докором, насмішкою. 
* в’їдливий, ущипливий, колючий, 
дошкульний. □ їдкість, їдко, їдкува¬ 
тий, їдкувато. 

ЇДОМ ( ЇДЬМА): ^ їдбм їсти — 
безнастанно лаяти, ображати, му¬ 
чити докорами. 

ІЖА, і, ж. 1. Те, що їдять люди, 
тварини; харчі. • розм. їда, розм. 

ІХТІАНДР, а, ч.\ у зверт. іх- 
тіандре. Про людину, яка три¬ 
валий час знаходиться під водою 
з науковою, спортивною, ви¬ 
робничою і т. ін. метою • аква¬ 
навт. 

ІХТІОЗАВР, а, ч. Вид вимерлого 
морського плазуна (хижака, який 
мав рибоподібне тіло) величезних 
розмірів (завдовжки до 13 метрів) 
мезозойської ери. 

ІХТІОЛ, у, ч. Густа темно-бура 
лікарська речовина зі специфічним 
запахом, яку добувають, перероб¬ 
ляючи сланці, багаті на залишки 
викопних риб. □ іхтібловий. 

ІХТІОЛОГІЯ, і, Ж. Розділ ЗОО¬ 

ЛОГІЇ, що вивчає риб. □ іхтіблог, 
іхтіологічний. 

ІШЕМІЯ, ї, ж. Зменшення вмісту 
крові в тканинах певної ділянки 
людини й тварини. Спричиняється 
спазмом або закупорюванням 
відповідних артерій (зменшенням 
або припиненням притоку артері¬ 
альної крові). • місцеве недокрів’я. 
□ ішемічний. 

пожива, споживок, заст. їствб; 
стрбва, їстівні; трапеза (у мона¬ 
стирі). 2. розм., рідко. Прийняття •• 
ЇЖІ. 

їжак, а, ч.; у зверт. їжбче. 1. 
Невеличка тварина-ссавець, спи¬ 
на й боки якої вкриті твердими 
голками. А Морськйй їж&к — 
морська безхребетна тварина на 
зразок голкошкірих. □ їжакбвий, 
їжачий. 2. перен., розм. Про ко¬ 
ротко підстрижене волосся, що 
стирчить. 3. військ. Скріплені нав¬ 
хрест і обмотані колючим дротом 
колоди або рейки, які застосову¬ 
ються проти ворожих танків 
і піхоти. 
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ЇЖАКУВАТИЙ, а,е. Схожий на 
голки їжака; настовбурчений. 
□ присл. їжакувато. 

їжитися, їжуся, ЇЖИШСЯ, не- 
док. 1. Підійматися вгору, стовбур- 
читися; настовбурчуватися (про тва¬ 
рин, птахів). 2. перен., розм. 
Поводитися чванливо. 

ЇЗДИТИ, їжджу, їздиш, недок. 1. 
Рухатися багато разів, переміща¬ 
тися в різних напрямках за допо¬ 
могою яких-небудь засобів пересу¬ 
вання. • роз’їжджати. 2. Бувати 
де-небудь, подорожувати, послуго¬ 
вуючись якимись засобами пересу¬ 
вання. • мандрурйти. *❖* їздити 
[вбрхи] на кому, їздити на чиєму 
горббві (горбГ) — підкорити когось 
своїй волі, використовувати у своїх 
інтересах. // □ їзда, їздбць, їздовйй, 
їздбцький, їздбцтво. 

ЇЙ-БОГУ, ЇЙ-БО, виг. Уживаєть¬ 
ся для підтвердження чого-небудь, 
для запевнення в чомусь. 

ЇСТИ, їм, їсй, їсть; їмб, їстб, їдять, 
наказ, сп. їж, недок. 1.^Споживати 
їжу; харчуватися. ^ їсти чужйй 
хліб — жити на чиїх-небудь хар¬ 
чах; жити за рахунок праці інших; 
їсти нембв не в сббе — їсти над¬ 

ЙОГ, а, ч.; у зверг, йбгу. Послідов¬ 
ник індійського релігійно-філософ¬ 
ського вчення. □ йбгівський. 
ЙОГА, и, ж. 1. У філософських 

системах давньої і середньовічної 
Індії — вчення і метод управління 
психікою, психофізіологією людини 
шляхом спеціальних вправ з метою 
самопізнання і звільнення від пут 
матеріального існування. 2. Давньо¬ 
індійська філософська школа (ви¬ 
никла у II ст. до н. е.), за вченням 
якої душа може злитися з Богом, 
досягти найвищого блага само- 

міру, дуже багато; їсти прбсить 
(прбсять), жарт. — про щось, що 
потребує ремонту (^взуття, одяг); 
М&ло к&ші їв (їла, їли) хто — про 
когось недосвідченого, хто не має 
життєвого досвіду. • живйтися, 
розм. жувати, вульг. ремигбти, заст. 
трапезувати, пестл. їстоньки; при¬ 
падати до чогсг, розм. наминати, 
розм. молотйти, розм. рубйти, розм. 
тьбпати, вульг. лбпати, вульг. 
жерти, вульг. тріскати; розм. 
підкріплюватися. 2. Роз’ятрювати 
(про дим, пилюку); руйнувати • ро¬ 
з’їдати. 3. перен. Завдавати болю, 
смутку; мучити. 4. перен., розм. 
Увесь час дорікати кому-небудь. 
• гбнити, сварйти. 4» їсти очйма 
кого, що — дивитися на кого-, що- 
небудь дуже пильно. 

ЇСТІВНЙЙ , а, і. Який можна 
споживати; у знач ім. їстівне. 

ЇХАТИ, їду, їдеш; наказ, сп. їдь, 
їдьмо, їдьте, недок. Рухатися, пе¬ 
реміщатися в певному напрямку 
водою або суходолом за допомогою 
яких-небудь засобів пересування; 
вирушати, відправлятися. 

ЇХНІЙ, я, є, занм. присв. Належ¬ 
ний їм. 

И 
пізнання і самозаглиблення. 
// □ йбгівський. 
ЙОГУРТ, а, ч Слабокислий молоч¬ 

ний продукт із коров’ячого молока, 
заквашеного з додаванням спеціаль¬ 
них бактерій та фруктових есенцій. 
ЙОД, у, ч. 1. Хімічний елемент 

(належить до галогенів), який 
становить собою кристали чорно- 
сірого кольору з металевим 
блиском, що видобувається 
переважно з морських водоростей. 
2. Розчин цієї речовини у спирті для 
медичних потреб. □ йбдистий. 
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ЙОЙКАТИ, аю, аєш, недок. Ви¬ 
крикувати «йой» від болю, страху 
тощо. • збйкати, бхкати, стогнати. 
кричати. 
ЙОЛОП, а, ч.; у зверт. йблопе, 

зневажл., лайл. Розумово об¬ 
межена, тупа людина. • дурень, 
бевзь, недотепа, телепень, роз- 
зйва. 
ЙОРДАНЬ, і, ж. Народна назва 

християнського обряду освячення 
води на свято Водохреща (Хрещен¬ 
ня Господнього), походить від ріки 
Йордан у Палестині. 
ЙОРЖ, а, ч. 1. Дрібна прісновод¬ 

на риба родини окуневих із колю¬ 
чими плавцями і великою кількістю 
кісток. 2. Щітка для чищення, мит¬ 
тя пляшок, частин механізмів тощо. 
□ йоржевий. 
ЙОРЖИСТИЙ, а, е, розм. 1. 

Який колеться. 2. Який стирчить до¬ 
гори (про волосся). 2. перен. Який 

часто вдається до сварки, виражає 
зухвалість. • непоступливий, задер- 
йкуватий, розм. задйристий, за- 
пальнйй, колючий. 
ЙОТ, а, ч. Назва літери укра¬ 

їнського алфавіту на позначення 
звука «й». 
ЙОТА, и, ж. 1. Дев’ята, наймен¬ 

ша розміром літера грецького ал¬ 
фавіту, яка позначає звук «і». 2. 
перен. Дуже маленька, мізерна ча¬ 
стина чого-небудь; крихта. 4» Ні на 
йбту — анітрохи, зовсім нічого, нія¬ 
ким чином (не поступатися, не міня¬ 
ти чого-небудь І ПОД.). [УсЄ] до 
йбти — цілком, абсолютно все (схо¬ 
диться, збігається). 
ЙОТАЦІЯ, ї, ж. Поява йота (й) 

перед голосним звуком. 
НОТОВАНИЙ, а, е, лінгв. Який 

вимовляється з йотом (й) між голос¬ 
ними, на початку слова або перед 
апострофом. 

КАБАН, а, ч.\ у зверт. кабане. 1. 
Самець домашньої свині. • кнур. 2. 
Дика свиня, а також самець дикої 
свині. • вепр; дик. □ кабанчик, ка¬ 
банячий, кабанйтина. 
КАБАЧОК, чкй, ч. 1. Городня 

сланка рослина, кущова форма гар¬ 
буза з великими довгастими їстівни¬ 
ми плодами. 2. Плід цієї рослини. 
//□ кабачкбвий. 
КАБГНА, и, ж. Невелике закрите 

приміщення спеціального призна¬ 
чення. Кабіна пілота. Кабіна для 
таємного голосування. • будка 
(з прикм. телефонна, трансформа¬ 
торна). 
КАБІНЕТ, у, ч. 1. Кімната для 

занять. 2. Службове приміщення 
в установі, навчальному закладі 
або на підприємстві для директора 
чи іншої відповідальної особи. 3. 

розм. Комплект меблів для такого 
приміщення. Дубовий кабінет. 4. 
Приміщення для спеціальних за¬ 
нять з необхідним для них облад¬ 
нанням. Фізичний кабінет. 5. Спеці¬ 
ально обладнане приміщення для 
лікувальних процедур. Стоматоло¬ 
гічний кабінет. 6. Уряд деяких країн, 
що складається з міністрів. Коалі¬ 
ційний кабінет. // □ кабінетний, 
кабінетовий. 
КАБЛУЧКА, и, ж. І. Що-небудь, 

зроблене чи зв’язане у вигляді 
кільця або петлі. 2. Прикраса 
у формі кільця, яку носять на 
пальці. • перстень. 
КАВА, и, ж. 1. Вічнозелене тро¬ 

пічне дерево, з бобів (зерен) якого 
виготовляють тонізуючий напій. 
• кавове дерево. 2. Зерна цього де¬ 
рева чи порошок із цих зерен. 3. 
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Духмяний тонізуючий напій з цьо¬ 
го порошку або сурогат такого по¬ 
рошку. Натуральна кава. Ячмінна 
кава. □ кавник, кав’ярня. // □ каво¬ 
вий. 
КАВУН, а, V. 1. Баштанна слан¬ 

ка рослина з великими солодкими 
і соковитими плодами круглої фор¬ 
ми. 2. Плід цієї рослини. // □ ка¬ 
вунець, кавунчик, кавунйще, каву- 
нбвий, кавунячий, кавуняччя. 
КАГАНЕЦЬ, нця, ч. Примітив¬ 

ний світильник у вигляді посудини 
з олією (чи іншим жиром) та ґноти¬ 
ком. • розм. сліпак. Аж каганці 
з очей посйпалися — те саме, що 
Аж іскри з очбй посйпалися (див. 
Іскра). 
КАГАТ, у, ч. Купа картоплі, бу¬ 

ряків чи іншої городини, певним 
чином укладена і покрита соломою 
та землею для тривалого зберіган¬ 
ня надворі. □ кагатний, кагатник, 
кагатувати, кагатувбння. 
КАДИЛО, а, с. 1. Невеличка ме¬ 

талева посудина на довгих ланцюж¬ 
ках для куріння ладаном під час 
православного і католицького бого¬ 
служіння. • кадйльниця. □ кадйль- 
ний, кадйльник, кадйти. Роздму¬ 
хувати (роздмухати) кадйло, 
зневажл. — зчиняти галас, балач¬ 
ки навколо чогось. 2. Однорічна тра¬ 
в’яниста рослина, квітки якої роз¬ 
криваються вночі й сильно, приємно 
пахнуть. 
КАДР1, у, ч. 1. Окремий знімок 

на кіно- та фотоплівці. □ кадрува- 
ти. 2. Окрема сцена, епізод із кіно¬ 
фільму. Ф Бути (лишатися) за 
кадром — а) перебувати за межа¬ 
ми того, що безпосередньо зобра¬ 
жується у кінофільмі, телепередачі; 
б) бути за межами розповіді, зо¬ 
браження. 3. розм., рол. а. Про лю¬ 
дину, що привертає увагу зовнішнім 
виглядом, поведінкою. 
КАДР2, а, у., розм. Про окрему 

людину як працівника. • кадровйк. 

КАДРИ, ів, мн. 1. Штатний склад 
працівників підприємства, устано¬ 
ви чи організації. Д Відділ кад¬ 
рів — контора підприємства, уста¬ 
нови, організації, що займається 
прийманням на роботу, звільненням 
працівників і т. ін. 2. Постійний 
склад військових частин, що не де¬ 
мобілізується в мирний час. Служ¬ 
ба в кадрах. // □ кадровий, кад¬ 
ровйк. 
КАЖАН, а, ч. Невеликий руко- 

крилий нічний ссавець. • летюча 
мйша. □ кажановий, кажанбк. 
КАЗАН, а, у. 1. Велика металева 

посудина (зазвичай округлої форми 
і з відкритим верхом) для варіння 
їжі, нагрівання води тощо. • котел, 
чавун. 2. перен., жарг. Про голову 
людини. // □ казанбк. 3. Закрита 
посудина для перетворення води 
в пару. Паровий казан. • котел. 
□ казанбвий, казаняр (до 1,3 знач.). 
4. перен. Під час війни — повне 
оточення численного ворожого 
війська. 
КАЗАННЯ, я, с. Релігійно-по¬ 

вчальна промова у церкві. • про¬ 
повідь. 
КАЗАТИ, кажу, кажеш, недок. 1. 

Усно висловлювати думки, почуття 
тощо; розповідати що-небудь. • го- 
ворйти. 2. З ос. мн. Ходять чутки, 
поголоски; розповідають. Д Пр&вду 
кажучи — ужив, на потвердження 
правдивості сказаного; по суті; 
*❖* Що й каз&ти — само собою 
розуміється; звісно; Що не кажй 
(кажіть) — безперечно, звичайно; 
Бод&й не каз&ти — краще не гово¬ 
рити, не згадувати. 3. розм. Нака¬ 
зувати, давати розпорядження. 4. 
перен. Свідчити про що-небудь. 
КАЗЕМАТ, у, ч. 1. військ. При- 

міщення в оборонних спорудах для 
захисту від снарядів та авіабомб. 
2. військ., мор. Броньоване при¬ 
міщення на кораблі для гармати 
3. У дореволюційних тюрмах (пер- 
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вісно у фортецях, цитаделях) — оди¬ 
ночна камера для утримання 
переважно політичних в'язнів. 
// □ казематний. 
КАЗЕННИЙ, а, е. 1. Належний 

казні (у 1 знач.). • державний. 2. 
Який є власністю держави і ви¬ 
дається комусь для тимчасового 
користування. 3. перен., зневажл. 
Бюрократичний, формальний; по¬ 
збавлений яскравості, оригіналь¬ 
ності. □ казенщина. 
КАЗКА, и, ж.; у зверт. казко. 1. 

Розповідний народнопоетичний або 
писемно-літературний твір пере¬ 
важно фантастичного змісту з ви¬ 
гаданими подіями та дійовими осо¬ 
бами. □ казкар, казкбвий. 2. розм. 
Те, що не відповідає дійсності. 
• вигадка, байка 
КАЗКОВИЙ, а, е. 1. Пов’язаний 

з казками, згадуваний у казках. 2. 
перен. Прекрасний, надзвичайний, 
небувалий, таємничий. // □ каз- 
кбвість, присл. казкбво. 
КАЗНА, й, ж. 1. Державна скарб¬ 

ниця. • скарбівня. □ казнокрад, 
казнокрадство. 2. розм. Гроші. 
КАЗНА-ДЕ, присл., розм. Невідо¬ 

мо де. 
казна-звГдки, присл., розм. 

Невідомо звідки. 
казна-колй, присл., розм. 

Невідомо коли. 
казна-кудй, присл., розм. 

Невідомо куди. 
кАзна-хто, казна-когб, займ., 

розм. Невідомо хто. 
КАЗНАЧЕЙСТВО, а, с. Держав¬ 

ний фінансовий орган, що відає ка¬ 
совим виконанням державного бю¬ 
джету. □ казначейський. 
КАЗНА-ЩО, казна-чогб, займ., 

розм. Невідомо що; дурниця, нісе¬ 
нітниця. 
кАзна-як, присл., розм. Абияк; 

погано. 
КАЗНА-ЯКЙЙ, казна-якого, 

займ., розм. Абиякий; поганий. 

КАЗУС, у, ч. 1. юр. Складна, за¬ 
плутана судова справа. 2. розм. Ви¬ 
падок, незвичайна або смішна при¬ 
года. // □ казусний. Д К&зус 
біллі — формальний привід для 
оголошення війни. 
КАЙДАНИ, ів, ми. 1. Металеві 

кільця з ланцюгами, якими скову¬ 
ють руки й ноги в’язням. □ кайда¬ 
новий, кайдання. 2. перен. Те, що 
зв’язує людину, обмежує її свободу. 
КАЙЛО, а, с. Спеціальний мета¬ 

левий молоток на довгому дерев’я¬ 
ному держакові (кайловищі), вигну¬ 
тий і загострений з одного чи обох 
боків, який використовують для роз¬ 
бивання каміння, відбивання гір¬ 
ської породи. • дзюбйк, кйрка. 
□ кайловйй, кайлувати. 
КАЙМА, й, ж. Оздоблювальна 

смуга по краях тканини чи виробу. 
• лямівка, лйштва, обвідка. □ кай¬ 
мовий, каймйстий. 
КАЙФі КЕЙФ, у, ч., розм. Задо¬ 

волення, насолода від чогось, а та¬ 
кож безтурботний, приємний відпо¬ 
чинок. □ кайфувати і кейфувати. 
КАКАДУ, невідм., ч. Тропічний 

птах родини папуг переважно біло¬ 
го або рожевого кольору з міцним 
дзьобом і чубком на голові. 
КАЛАМБУР, у, ч. Дотеп, побу¬ 

дований на використанні різних 
значень якогось одного слова або 
кількох різних слів, схожих зву¬ 
чанням. • гра слів. □ калам¬ 
бурний, каламбурити, калам- 
бурйст. 
КАЛАМУТНИЙ, а, е. 1. Який 

утратив прозорість; мутний, нечис¬ 
тий (переважно про рідину). 2. пе¬ 
рен. Оповитий туманом, імлою; 
затьмарений. 3. перен., розм. Неспо¬ 
кійний, тривожний. Ц □ кала¬ 
мутність, каламуть, каламутити, 
присл. каламутно. 
КАЛАНЧА, і, ж. 1. Висока спо¬ 

стережна башта на будинку пожеж¬ 
ної частини. • вежа, вйшка. 2. ле- 
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рен., жарт. Про дуже високу лю¬ 
дину. 
КАЛАТАТИ, к ю, аєш, недок., 

КАЛАТНУТИ, ну, неш, док., од- 
нокр. 1. Часто й гучно стукати, бити 
чим-небудь. 2. Сигналізувати дзво¬ 
ном, биттям у що-небудь. • дзвони¬ 
ти. Вік калатати — жити у злид¬ 
нях, поневірятися. 3. тільки недок. 
Те саме, що калатйтися. // □ кала¬ 
тання. 
КАЛАТАТИСЯ, ається, недок. 

Посилено битися, стукати (про сер¬ 
це). • колотитися, калатати. □ ка¬ 
латання. 
КАЛАЧ, а, ч. Білий круглий хліб, 

випечений з крученого і переплете¬ 
ного тіста. □ калачевий, калачний. 
4» Калачам не заманйти див. зама¬ 
нювати. 
КАЛАЧИКИ, і в, ми. 1. Багато¬ 

річна рослина родини мальвових із 
рожевими або червоними квітками. 
2. Кімнатні квіти. • герань. 
КАЛЕЙДОСКОП, а, V. 1. Оптич¬ 

ний прилад, іграшка у вигляді труб¬ 
ки, у середині якої розміщені дзер¬ 
кальця під відповідним кутом, 
а між ними — різнокольорові скель¬ 
ця чи шматочки іншого схожого ма¬ 
теріалу, що під час обертання труб¬ 
ки віддзеркалюються, створюючи 
неповторні мінливі візерунки. 2. пе- 
рен. Швидка зміна подій, вражень, 
образів тощо. • строкатість. 
// □ калейдоскопічний, калейдо¬ 
скопічність. 
КАЛЕНДАР, я, V. 1. Спосіб лічен¬ 

ня днів у році. 2. Покажчик у ви¬ 
гляді таблиці чи книжки з пере¬ 
ліком усіх днів за місяцями 
й поданням інших відомостей, по¬ 
в’язаних із цими днями. 3. Розподіл 
за днями, місяцями окремих видів 
діяльності (роботи, занять, змагань 
тощо). □ календарний (до 2,3 знач.). 
КАЛ Й НА, и, ж.\узверт. калино. 

І. Кущова рослина родини жимо¬ 
лостевих з білими квітками, зібра¬ 

ними у суцвіття, і червоними гірку¬ 
ватими ягодами. 2. Ягоди цієї рос¬ 
лини. // □ калйновий. 
КАЛІБР, у, ч. 1. спец. Діаметр 

каналу дула вогнепальної зброї; 
діаметр кулі, снаряда тощо. 2. техн. 
Точний, визначений розмір яких- 
небудь предметів виробництва. 
// □ калібровий, калібрувати, ка¬ 
лібрування, калібрувальний, 
діепрнкм. калібрбваний. 3. техн. 
Безшкальний вимірювальний при¬ 
лад для перевірки розмірів, форми 
та взаємного розташування частин 
виробів. • калібромір, лекало. 4. 
жарт. Розмір, форма або зразок 
чого-небудь. 
КАЛІГРАФІЯ, ї, ж. Май¬ 

стерність, уміння чітко, рівно і гар¬ 
но писати. • краснбпис,чистописан¬ 
ня; красне письмб. □ каліграфічний, 
каліграф, присл. каліграфічно. 
КАЛІКА, и, ч. і ж.\ узверт. калі¬ 

ко. 1. Людина, яка втратила якусь 
частину тіла або здатність нею ру¬ 
хати. • інвалід. □ каліцтво, калі¬ 
чити, калічитися, калічення. 2. Жеб¬ 
рак, що випрошує милостиню. 
// □ каліцький. 
КАЛОРЙФЕР, а, ч. Прилад для 

нагрівання повітря у системах опа¬ 
лення, сушіння та вентиляції. □ ка¬ 
лориферний. 
КАЛОРІЯ, ї, ж. Одиниця вимі¬ 

рювання кількості тепла, що дорів¬ 
нює в системі СІ 4,1868 джоуля. 
□ калорійний, калорійність. 
КАЛОРІЙНІСТЬ, ності, ж. 1 

біол. Виражена в калоріях кількість 
енергії, що виробляє організм під 
час споживання одного грама хар¬ 
чового продукту. 2. Кількість тепла 
у калоріях, що виділяється при пов¬ 
ному згоранні палива; здатність 
утворювати тепло. 
КАЛЬКА, и, ж. І. спец. Прозо¬ 

рий чи напівпрозорий папір або 
тонка тканина, використовувані для 
знімання копій з креслень і ма- 
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люнків. 2. Копія креслення або ма¬ 
люнка на такому матеріалі. 3. лінгв. 
Слово або вислів, утворені за зраз¬ 
ком будови відповідного слова чи 
вислову іншої мови. // □ калькува¬ 
ти, калькування. 
КАЛЬКУЛЯТОР, а, ч. 1. Фахі¬ 

вець із калькуляції. 2. Прилад для 
виконання елементарних операцій 
над числами. 
КАЛЬКУЛЯЦІЯ, ї, ж., спец. Об¬ 

числення собівартості, купівельної 
і продажної вартості товару, робіт 
тощо. □ калькулювати, калькуля¬ 
ційний. 
КАЛЮЖА, і, ж. 1. Заглибина 

в ґрунті з дощовою чи підґрунтовою 
водою. • баїбра. □ калюжний. 2. 
чого. Вода чи інша рідина, розлита 
на якій-небудь поверхні у великій 
кількості. Калюжа крові. ^ СГсти 
в калюжу — потрапити в дуже не¬ 
зручне або смішне становище. 
КАЛЮЖНИЦЯ, і, ж. Трав’яни¬ 

ста рослина родини жовтцевих, що 
росте на болотах та берегах водо¬ 
ймищ. 
КАМ£Л1Я, ї, ж. Південне вічно¬ 

зелене дерево або чагарник із ве¬ 
ликими білими чи червоними дух¬ 
мяними квітками; вирощується як 
декоративна рослина. 
КАМЕРА, и, ж. 1. Кімната або 

приміщення спеціального призна¬ 
чення. 2. Порожниста внутрішня 
частина якої-небудь споруди, маши¬ 
ни чи приладу. // □ камерний. 
Л Прихована камера — кіно-, теле- 
чи фотознімання, що здійснюється 
непомітно для того, кого знімають; 
Камера-обскура — світлопри- 
ймальний прилад у вигляді темної 
скриньки з невеликим отвором для 
проходження світла. 3. Внутрішня 
гумова оболонка шини, м’яча тощо, 
у яку нагнітають повітря. 
КАМЕРНИЙ1, а, е. 1. Прикм. до 

камера (у 1 знач.). 2. спец. Який 
складається з камер (у 2 знач.). 

КАМЕРНИЙ2, а, е. 1. мист. 
Призначений для невеликого при¬ 
міщення та нечисленної аудиторії. 
2. Який має невелику кількість 
виконавців (про ансамбль, музич¬ 
ний твір). 
КАМЕРНІСТЬ, ності, ж. Деяка 

замкнутість, обмеженість у показі, 
зображенні чого- або кого-небудь. 
КАМЕЯ, ї, ж. Прикраса з різьбле¬ 

ного каменю або черепашки з опук¬ 
лим зображенням; брошка з такою 
прикрасою. 
КАМІН, а, ч. Пристінна кімнат¬ 

на піч з відкритою топкою і пря¬ 
мим димарем. • коминбк. □ камі¬ 
новий, камінний. 
КАМІНЬ, ч. 1. род. меня. Окре¬ 

мий уламок, шматок чи брила 
гірської породи. 2. род. меню, тільки 
оди. Тверда гірська порода; буді¬ 
вельний матеріал із цієї породи. 
4» Держати (носйти) к&мінь за 
п&зухою — таїти ворожнечу, нена¬ 
висть до когось; готувати помсту; 
Закладати перший к&мінь — по¬ 
чинати будівництво чогось; Каме¬ 
ня на камені не лишати (не лишй- 
ти, не залишйти, не зост&вити) — 
а) знищувати все, зруйнувати до¬ 
щенту; б) нещадно викривати, 
піддавати гострій критиці; Кйдати 
(кйнути) кймінь(каменя, к&менем) 
у кого, на кого — недоброзичливо 
натякати на щось, осуджувати кого- 
небудь; Ітй як з к&меня — здійсню¬ 
ватися важко, мляво, з перешкода¬ 
ми. 3. у знач, присл. к&менем. Із 
швидкістю та вагою каменя, що 
падає. 4. у знач, присл. каменем. 
Непорушно. 5. род. меня, перен. 
Туга, смуток, тяжке почуття. 6. род. 
меню. Коштовний мінерал як при¬ 
краса. □ каміння до (1, 6 знач.). 7. 
перев. мн. Хвороба нирок, печінки, 
сечового міхура. □ кам’янйй (до 1, 
2, 6, 7 знач.). 
КАМПАНГЙСЬКИЙ, а, е, розм. 

Який здійснюється несистематично, 
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окремими заходами, кампаніями 
(у 1 знач.). 
КАМПАНГЙІДИ НА, и, ж., розм. 

Безпланове, безсистемне виконан¬ 
ня роботи. 
КАМПАНІЯ, ї, ж. 1. Сукупність 

заходів щодо здійснення в певний 
період важливого громадсько-полі¬ 
тичного, господарчого або воєнно- 
стратегічного завдання. 2. спец. 
Проміжок часу безперервної дії 
агрегату, механізму. 
КАМУФЛЯЖ, у, V. 1. військ. 

Спосіб маскування об'єктів 
(військової техніки, будинків) шля¬ 
хом пофарбування смугами, пляма¬ 
ми і т. ін., що змінює їхні обриси 
і робить непомітними для супротив¬ 
ника. □ камуфльбваний. 2. перен. 
Обманні дії, маскування будь-якої 
діяльності, учинків. □ камуфляж¬ 
ний, камуфлювати, камуфлюватися. 
КАМ’ЯНЙЦЯ, і, ж. 1. Кам'яна 

споруда, мурований будинок; буди¬ 
нок із цегли (на відміну від дерев’я¬ 
ного чи ін.). 2. тільки оди. Лісова 
трав’яниста рослина родини розо¬ 
цвітих з їстівними кислими ягода¬ 
ми яскраво-червоного кольору. 3. 
Ягоди цієї рослини. • костянйця (до 
2, 3 знач.). 
КАНАЛ, у, ч. 1. Штучне річище 

з безнапірним рухом води, призна¬ 
чене для судноплавства, зрошення 
ґрунтів, лісосплаву, осушення боліт 
тощо. 2. техн. Вузька довга порож¬ 
нина в чому-небудь, що має форму 
трубки. 3. анат. В організмі люди¬ 
ни або тварини — звивиста трубка, 
якою проходять різні речовини. 
// □ канальний, каналовий. 4. Су¬ 
купність пристроїв для передачі 
інформації; засоби комунікації. 5. 
перен. Спосіб поширення чого-не¬ 
будь. / перев. ми. Шляхи здійснен¬ 
ня, досягнення чого-небудь. 
КАНАЛІЗАЦІЯ, ї, ж. Система 

труб, підземних каналів та інших 
санітарно-технічних споруд для ви¬ 

далення за межі населеного пункту 
рідких нечистот, стічних вод. 
□ каналізаційний, каналізувати, 
діеприкм. каналізбваний. 
КАНАРКА, и, ж.\узверт. канар¬ 

ко. Маленька співоча пташка з яск¬ 
раво-жовтим пір’ям; завезена до 
Європи з Канарських островів 
у XVI ст. й одомашнена. • кана¬ 
рейка. □ канарковий, канар і кана¬ 
рок (самець канарки). 
КАНАТ, а, ч. Гнучкий і дуже 

міцний виріб у вигляді мотузка або 
троса з волокон чи дроту. • линва, 
кодбла, трос. □ канатний, канато- 
вий, канатохбдець. 
КАНДИДАТ, а, ч.\ у зверт. кан¬ 

дидате. 1. Людина, яку намічено для 
обрання, призначення чи прийому 
куди-небудь. • кандидатура. □ кан- 
дидувати. 2. Учений ступінь, що 
присуджується особам, які захисти¬ 
ли кандидатську дисертацію; також 
особа, що має цей ступінь. // □ кан¬ 
дидатський. 
КАНГКУЛИ, кул, ми. 1. Перерва 

в заняттях у навчальних закладах, 
що надається учням, студентам для 
відпочинку. • вакації. □ канікуляр¬ 
ний, канікуловий. Д Парламентські 
канікули — перерва у роботі пар¬ 
ламенту. 2. астр. (Канікули) — наз¬ 
ва Сіріуса — найяскравішої зірки 
в сузір’ї Великого Пса (Оріона). 
КАНІСТРА, и, ж. Бак або інша 

металева чи синтетична посудина 
з герметичною кришкою, призначе¬ 
на для рідини. 
КАНОН, у, ч. 1. церк. Релігійна 

книга, правило, догмат чи обряд, 
піднесені церквою до рівня закону. 
2. церк. Церковні хорові пісні на 
честь свята чи святого. 3. перен. 
Твердо встановлене правило, нор¬ 
ма; нормативний зразок. □ ка¬ 
нонічність; канонічний, канонізува¬ 
ти (до 1, 3 знач.). 4. муз. Музична 
форма, побудована на повторенні 
тієї самої мелодії різними голоса- 



кантата 419 КАПЕЛЬМЕЙСТЕР 

ми, що вступають послідовно один 
за одним. 5. муз., род. а. Струнний 
щипковий інструмент, подібний до 
цитри; поширений у Вірменії та 
країнах Близького і Середнього 
Сходу. 
КАНТАТА, и, ж. 1. Великий 

урочистий музичний твір, викону¬ 
ваний солістами та хором у су¬ 
проводі оркестру. 2. Старовинний 
ліричний вірш, написаний на 
честь урочистої події. • ода. 
// □ кантатний. 
КАНУН, у, ч. Мед, що варять на 

храмове свято. 
КАНЦЕЛЯРІЯ, ї, ж. Відділ ус¬ 

танови, який відає службовою до¬ 
кументацією, а також приміщення 
цього відділу. □ канцелярський, 
канцелярійний, канцелярист, канце¬ 
ляристський, канцеляризм. 
КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ, а, е. 1. 

Який стосується канцелярії. • кан¬ 
целярійний. 4» Канцелярський 
пбчерк; Канцелярське письмб — 
чітке, гарне письмо. 2. перен., ірон. 
Сухий, одноманітний, шаблонний, 
бюрократичний (про стиль). □ кан¬ 
целярщина. 
КАНЦЕРОГЕНИ, ів, мн. (одн. 

канцероген, у, ч.), спец. Хімічні 
речовини, чинники, що сприяють 
виникненню злоякісних пухлин. 
• канцерогенні речовини. □ кан¬ 
церогенний, канцерогенність. 
КАНЦЛЕР, а, ч. І. У середньо¬ 

вічній Західній Європі — особа, яка 
обіймала високі посади при дворі 
монарха. 2. У деяких країнах — одне 
з найвищих державних звань, а та¬ 
кож особа, що має це звання. 
// □ канцлерський. 
КАНЧУК, а, ч. Батіг з перепле¬ 

тених ремінців. • нагай, нагайка. 
□ канчуковий. 
КАНЬЙОН, у, ч. Глибока річко¬ 

ва долина зі стрімкими, переважно 
східчастими схилами й досить вузь¬ 
ким дном. 

КАНЯ, і, ж. 1. Хижий птах роди¬ 
ни яструбових, крик якого нагадує 
нявкання; схожий на шуліку; зни¬ 
щує гризунів. □ канькати. 2. заст. 
Чотирикутна заглибина,видовбана 
долотом у підвалині. 
КАОЛГН, у, ч. Біла вогнетривка 

глина, використовувана у кераміч¬ 
ному виробництві для виготовлен¬ 
ня порцелянових та фаянсових ви¬ 
робів, у паперовій, гумовій та інших 
галузях промисловості (від назви 
місцевості Каолін у Китаї). • пор¬ 
целянова глйна. □ каоліновий. 
капати, капаю, капаєш, рідко 

каплю, каплеш, недок., КАПНУТИ, 
капну, капнеш, док., однокр. 1. 
тільки 3 ос. Падати краплями. 
• крапати, крапотіти. 2. безос. Тут 
не капає. 3. Лити краплями; вили¬ 
вати, розливати по краплі. За 
кбмір не к&пає — немає неприєм¬ 
ностей. 4. перен., розм., тільки 3 ос. 
Діставатися, перепадати (про 
гроші). Капає копійка. 
КАПЕЛА, и, ж. Хор співаків або 

колектив виконавців-інструмен- 
талістів, а також змішаний ан¬ 
самбль (із співаків та музикантів). 
• заст. капелія. Д А капбла — хо¬ 
ровий спів без інструментального 
супроводу. ^ 
КАПЕЛЮХ, а, ч. Чоловічий або 

жіночий головний убір з крисами, 
виготовлений з фетру, соломи тощо. 
• бриль (солом’яний); рідко ка- 
пелюш. □ капелюшний. 
КАПЕЛЮХА, и, ж. розм. Тепла 

зимова шапка. • вушанка. 
КАПЕЛЮШОК, шка, ч. 1. Неве¬ 

ликий капелюх. • брилик. 2. Жіно¬ 
чий головний убір різноманітної 
форми, з крисами й без них. □ ка¬ 
пелюшковий. 
КАПЕЛЬМЕЙСТЕР, а, ч. 1. Ке¬ 

рівник, диригент військового орке¬ 
стру. 2. заст. Керівник хорових, во¬ 
кально-інструментальних капел; 
диригент театральних, військових, 
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симфонічних оркестрів. • диригент. 
// □ капельмейстерський. 
КАПИЦЯ. і, ж. Ремінь у ціпові, 

що зв'язує бич (бияк) із ціпилном. 
КАПІЛЯР, а ч. 1. Трубка з вузь¬ 

ким внутрішнім каналом; прохід 
у ґрунті, деревині тощо. 2. Найдріб- 
ніша кровоносна судина. // □ капі¬ 
лярний, капілярність. 
КАПІТАЛ, у, V. 1. ек. Сукупність 

коштів, що приносять прибуток. 
Промисловий капітал. □ капіталі¬ 
зувати, капіталізація, діеприкм. 
капіталізований. Д Актйвний капі¬ 
тал — капітал, вільний від борго¬ 
вих зобов'язань; Акціонерний 
капітал — основний капітал акціо¬ 
нерного товариства; Банківський 
капітал — кошти банку (власні і за¬ 
лучені), якими він оперує; Венчур¬ 
ний капітал — капітал, вико¬ 
ристовуваний для фінансування 
науково-технічних розробок і вина¬ 
ходів; Додаткбвий капітал — капі¬ 
тал, отримуваний від продажу 
акцій за ціною, вищою за номіна¬ 
тивну, або внаслідок додаткової 
емісії акцій; Номінальний капі¬ 
тал — сума, на яку засновники ак¬ 
ціонерного товариства планують 
випустити акції; Оборбтний капі¬ 
тал — капітал, інвестований у по¬ 
точні активи підприємства; Пози- 
кбвий капітал — кошти, майно, 
надані у позику на певних умовах; 
Стартовий капітал — капітал, не¬ 
обхідний для започаткування влас¬ 
ної справи; Статутний капітал — 
початкова, визначена статутом сума 
капіталу підприємства; Фіктйвний 
капітал — капітал у вигляді цінних 
паперів. 2. розм. Значна сума гро¬ 
шей; майно. 3. перен. Багатство, 
цінність, надбання. 
КАПІТАЛІЗМ, у, ч. Суспільний 

лад, заснований на різних формах 
приватної власності на засоби ви¬ 
робництва, ринковій економіці 
й громадянському суспільстві, що 

складається з двох основних кла¬ 
сів — власників засобів виробницт¬ 
ва та найманих робітників. □ капі- 
талістйчний. 
КАПІТАЛЬНИЙ, а, е. 1. Основ¬ 

ний, головний, дуже важливий. 2. 
Міцний, великий (про споруду). 
Д Капітальний рембнт — ґрунтов¬ 
ний, повний ремонт із заміною всіх 
зношених частин; Капітальна 
стіні — стіна, що є головною опо¬ 
рою для покрівлі. 3. перен. Ґрун¬ 
товний, солідний, важливий. 
□ присл. капітально. 
КАПІТЕЛЬ, і, ж. 1. архіт. Горіш¬ 

ня частина колони, стовпа або 
пілястри, на яку спирається балка 
чи архітрав. □ капітельний. 2. спец. 
Друкарські літери, що мають обрис 
заголовних (прописних), а розміри 
малих літер. 
КАПІТУЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. Припи¬ 

нення опору збройних сил або їх 
частини на умовах, продиктованих 
переможцем чи погоджених унаслі¬ 
док переговорів. 2. перен. Визнан¬ 
ня свого безсилля перед ким-небудь, 
відмова від боротьби. □ капітулянт, 
капітулянтський, капітулянтство. 
// □ капітулювати. 
КАПЛЙЦЯ, і, ж. У християн — 

маленька церковна споруда з іко¬ 
нами і без вівтаря; служить для 
відправ і молитов. □ капличка. 
КАПОТ, а, V. 1. техн. Відкидна 

покришка для захисту механізмів 
від вологи, пилу, переохолодження 
тощо. 2. техн. Чохол для надання 
двигунові літака обтічної форми. 3. 
заст. Жіночий халат. 
КАПОСТИТИ, капощу, капос¬ 

тиш, недок., розм. Свідомо завда¬ 
вати прикрощів кому-небудь, ро¬ 
бити неприємність. □ капость, 
капосний, капосник, присл. капосно. 
КАПРЙЗ, у, ч. 1. Вередування, 

примха, невмотивоване бажання; 
химера. • забаганка. □ капризний, 
капризувати, капризування, кап- 
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ризун, присл. капрйзно. 2. перен. 
Щось випадкове, несподіване 
в певній галузі. Капризи моди. 
□ капрйзний. 
КАПРОН, у, ч. 1 Різновид штуч¬ 

ного волокна, а також тканина 
з цього волокна. 2. розм. Жіночі 
панчохи з капронового волокна. 
// □ капрбновий. 
КАПСУЛА, и, ж. 1. техн. Герме¬ 

тична оболонка з відповідного ма¬ 
теріалу для зберігання, захисту 
внутрішнього вмісту чого-небудь. 
□ капсульний, капсулювати, капсу¬ 
лювання. 2. анат. Тонка оболонка, 
що вкриває внутрішні органи або 
патологічні утворення в організмі. 
3. фарм. Оболонка з крохмалю, же¬ 
латини тощо для разової дози рідких 
і порошкових ліків, неприємних на 
запах чи смак. • облатка. 4. спец: 
Відокремлювана частина космічно¬ 
го літального апарату, що досягає 
поверхні небесного тіла. 
КАПСУЛЬ, я, ч. Металевий ков¬ 

пачок з вибуховою речовиною, що 
спалахує від удару і запалює поро¬ 
ховий заряд у набої, снарядній 
гільзі тощо. □ капсульний. 
КАПУСНИК, а, ч. Ділянка землі 

(городу, поля), засаджена капустою. 
2. Гусінь капусниці. 3. перен., розм. 
Вечірка із самодіяльними номера¬ 
ми жартівливо-пародійного харак¬ 
теру на місцеві злободенні теми. 
Студентський капусник. 
КАПУСНИЦЯ, і, ж. Жовтувато- 

білий метелик, гусінь якого з’їдає 
листя капусти. 
КАПУСНЯК, у, ч. Страва, зва¬ 

рена переважно з квашеної капус¬ 
ти з додаванням інших овочів. 
КАПУСТА, и, ж. 1. Городня ово¬ 

чева рослина родини хрестоцвітих, 
листя якої вживають для їжі. □ ка¬ 
пустяний, капустйна. Д Цвітнй ка¬ 
пуста — сорт городньої капусти, 
в якій для їжі вживаються суцвіття: 
Морськй капуста — рід морських 

водоростей, що використовуються 
як харчовий продукт та лікарський 
засіб; З&яча капуста — трав’янис¬ 
та рослина з м’ясистим, покритим 
пушком листям. Горбх з капу¬ 
стою — про щось нерозбірливе, не- 
впорядковане; Сіктй (посіктй) на 
капусту — рубати на шматки (шаб¬ 
лею і т. ін.). 2. перен., жарт. Дола¬ 
ри США (з огляду на зелений колір). 
КАПЦІ, і в, ми. (оди. к&пець, пця, 

</.) 1. Легкі, переважно кімнатні 
туфлі, звичайно без закаблуків. 
• пантбфлі. 2. Вид легкого взуття 
на Сході. 
КАПШУК, а, ч. 1. Гаманець 

у вигляді торбинки, що затягуєть¬ 
ся шнурком. • кисет. □ капшукб- 
вий. 2. розм., перев. ми. Набряки під 
очима або взагалі на обличчі. 
□ капшукуватий. 
КАРА, и, ж. Суворе покарання, 

відплата за що-небудь; катування. 
□ карати, карання, каральний. 
Д Смбртна к&ра — страта. -Ф* К&ра 
Ббжа (Госпбдня) — нещастя, на¬ 
пасть, незадоволення ким-, чим-не- 
будь. 
КАРАВАН, у, ч. 1. Валка в’юч¬ 

них тварин, що перевозять вантажі 
та людей переважно в пустельних 
районах. □ каравйнник. 2. перен. 
Низка людей, тварин або предметів, 
що рухаються. 3. Група транспорт¬ 
них суден, що рухаються одне за 
одним. // □ караванний, каравано¬ 
вий. 
КАРАКУЛЬ, ю, ч. 1. Цінне куче¬ 

ряве хутро зі шкурок новонародже¬ 
них ягнят каракульської породи 
овець. Д Штучний кар&куль — 
тканина із синтетичного волокна 
з покрученим ворсом, схожа на ка¬ 
ракуль. 2. Назва породи овець, зі 
шкурок яких виготовляють це хут¬ 
ро. // □ каракулевий. 
КАРАМЕЛЬ, і, ж. 1. тільки оди. 

Тверді цукерки, виготовлені із цук¬ 
ру і патоки з додаванням барвників 
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та ароматичних речовин. □ кара¬ 
мелька. 2. спец. Палений цукор для 
фарбування кондитерських виробів, 
а також підсмажений солод для 
фарбування пива. І І □ карамеле¬ 
вий, карамельний. 
КАРАНТЙН, у, ч. 1. Тимчасова 

ізоляція інфекційних хворих або 
осіб, що контактували з такими хво¬ 
рими. / Адміністративні та меди- 
ко-санітарні заходи для припинення 
інфекційної хвороби. 2. Пункт сані¬ 
тарного огляду, перевірки осіб, тва¬ 
рин, транспорту, товарів і т. ін., що 
прибувають із місцевості, враженої 
епідемією. 3. Приміщення для тим¬ 
часової ізоляції хворих на інфекцію 
людей і тварин. • ізолятор. 
// □ карантйнний, карантйновий, 
карантинування. 
КАРАПУЗ, а, ч.\ у зверт. кара¬ 

пузе, жарт. Про здорового, пухлень¬ 
кого маленького хлопчика. • малй, 
малюк. □ карапузик. 
КАРАФА, и, ж. Посудина з роз¬ 

ширеною нижньою частиною і вузь¬ 
ким довгим горлом. • графйн. 
КАРБ, у, ч. 1. Зарубка, насічка, 

помітка, зроблена на якійсь 
твердій поверхні. 2. Знак, тавро. 
3. Палиця, на якій зроблено по¬ 
значки для лічби. • бйрка. 4. пе¬ 
рем. Слід, спогад про минуле, пе¬ 
режите. Ф Ст&вити (кл&сти) на 
карб — звинувачувати кого-не- 
будь у чомусь. 
КАРБУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Робити зарубки, помітки на чому- 
иебудь. Карбувати у своїй 
п&м’яті що — дуже добре запам’я¬ 
товувати. 2. перен. Чітко, розміре¬ 
но відбивати (крок). / Виразно 
вимовляти, жестикулювати. 
//□ карбування, діеприкм. і прикм. 
карбований; карбованість, присл. 
карбовано. 
КАРГО, невідм., с. 1. Судновий 

вантаж. 2. Страхування транспорто¬ 
ваних вантажів. 

КАРДИНАЛЬНИЙ , а, е. книжн. 
Найважливіший, суттєвий, ґрунтов¬ 
ний. □ кардинальність, присл. кар¬ 
динально. 
КАРДІОГРАМА, и, ж. Графічне 

зображення роботи серця, одержа¬ 
не за допомогою спеціального при¬ 
ладу (кардіографа). 
КАР Є, невідм., с. 1. До XIX ст. — 

бойове шикування піхоти у вигляді 
чотирикутника (фронтом назовні), 
застосовувалося переважно для 
відбиття атак кавалерії. 2. Про 
щось у формі чотирикутника. 
КАР’ЄР ‘, у, ч. Гірниче під¬ 

приємство, що видобуває копалини 
(камінь, пісок, глину) відкритим 
способом, а також місце, де їх до¬ 
бувають. □ кар’єрний. 
КАР’ЄР2, у, ч. 1. Найшвидший біг 

коня, прискорений галоп (вид алю¬ 
ру). • чвал. 3 місця в кар’єр — 
не вагаючись, без підготовки, відра¬ 
зу ж. 2. у знач, присл. кар’єром — 
учвал,навскоки. 
КАР’ЄРА, и, ж. 1. Швидке й ус¬ 

пішне просування в службовій, 
суспільній, науковій та іншій діяль¬ 
ності. / Досягнення слави, вигідно¬ 
го становища тощо. 2. Рід занять, 
професія. Кар'єра юриста. 
КАР’ЄРЙЗМ, у, ч. Гонитва за 

кар’єрою (у 1 знач.) без урахування 
інтересів суспільства; прагнення 
особистого успіху. □ кар’єрйст, ка- 
р’єрйстський. 
КАРИЙ, а, е. 1. Темно-брунатний 

(про колір очей); гнідий (про масть 
коня). 2. у знач. ім. к&рий, рого, 
ч. Кінь такої масті. 
КАРИКАТУРА, и, ж. 1. Малю¬ 

нок сатиричного або гумористично¬ 
го змісту, на якому когось (щось) 
зображено у навмисне спотворено¬ 
му, пародійному, смішному вигляді, 
з підкресленим перебільшенням ха¬ 
рактерних рис. □ карикатурйст. 2. 
Сатиричне або гумористичне зо¬ 
браження явищ дійсності засобами 
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інших видів мистецтва (не графіч¬ 
них), а також твори такого харак¬ 
теру. 3. лерен. Смішне, невдале 
наслідування чого-небудь, перекру¬ 
чування оригіналу. // □ карикатур¬ 
ний, карикатурність, присл. кари¬ 
катурно. 
КАРІЄС, КАРІОЗ, у, V., мед. Руй¬ 

нування тканини кістки зуба вна¬ 
слідок запально-дистрофічних про¬ 
цесів, що відбуваються в них. 
• костогрйз, костогрйза. □ ка¬ 
ріозний. 
КАРК, а, ч. 1. Задня частина шиї 

з верхнім відділом хребта. • заши¬ 
йок. 2. Те саме, що шйя. □ карко¬ 
ломний. 4» Відчути (пізн&ти) на 
власному к&рку — пізнати на влас¬ 
ному досвіді. 
КАРКАС1, а, ч. Металева, дерев’¬ 

яна чи інша підтримкова основа 
якоїсь споруди, речі тощо; скла¬ 
дається з комбінації лінійних еле¬ 
ментів, скріплених між собою. 
• кістяк. □ каркасний. 
КАРКАС2, а, ч. Дерево родини 

в’язових з дуже міцною деревиною, 
використовуваною для виготовлен¬ 
ня дерев’яних духових інструментів 
та інших виробів. • залізне (кам’я¬ 
не) дерево. □ каркасний. 
КАРКАТИ, аю, аєш, недок., 

КАРКНУТИ, ну, неш, док., однокр. 
1. Те саме, що крйкати (у 1,2 знач.). 
2. перем., зневажл. Говорити щось 
неприємне, грубе. // □ каркання. 
КАРКОЛОМНИЙ, а, е. 1. Такий, 

що через нього можна зламати шию; 
дуже небезпечний. 2. перен. Склад¬ 
ний для розв’язання, виконання; 
ризикований. 3. перен. Надзвичай¬ 
ний, винятковий. □ карколомність, 
присл. карколомно (до 2, 3 знач.). 
КАРЛИК, а, ч.\узверт. карлику. 

1. Людина, патологічно мала на 
зріст; низькоросла людина. • лі¬ 
ліпут, куцан, куцак, коротун, недо¬ 
росток (про чоловіка), ліліпутка, 
коротуха (про жінку). 2. Про непри¬ 

родно маленьку рослину чи твари¬ 
ну. Орел-карлик. Сосна-карлик. 
// □ карликовий. 3. перен., з означ. 
Про нікчемну, жалюгідну людину. 
Духовні карлики. 
КАРМАЗЙН, ч. 1. род. у. Старо¬ 

винне дороге тонке сукно темно-чер¬ 
воного кольору, а також одяг з та¬ 
кого сукна. • рідко кармазйна. 
□ кармазиновий, кармазйнний, 
кармазйнка. 2. род. а. заст. Той, хто 
носив одяг з цієї дорогої тканини. 
• кармазйнник. 3. род. у, перен. Гу¬ 
сто-червоний колір (про рум’янець). 
• багрйнець. 
КАРМГН, у, ч. Яскраво-червона 

фарба, яку добувають з тіла самиць 
окремих видів комах (кошенілі); 
використовують у живопису, мікро¬ 
скопічній техніці, парфумерії тощо. 
□ карміновий, кармінний. 
КАРНАВАЛ, у, ч. Масове народ¬ 

не гуляння з танцями, вуличними 
процесіями, маскарадом, театралі¬ 
зованими іграми, виступами народ¬ 
ної самодіяльності тощо (первіс¬ 
но— весняні свята в Італії). 
□ карнавальний. 
КАРНЙЗ, а, ч. 1. Виступ над 

вікном, дверима, уздовж горішньої 
частини стіни. 2. Виріб у вигляді 
перекладини над вікном, дверима, 
на який вішають штори. 3. Виступ, 
що пролягає вузькою смугою на 
схилі гори, кручі. // □ карнйзовий, 
карнйзний. 
КАРТ, а, ч. Гоночний автомобіль 

з мотоциклетним двигуном та без 
кузова. □ картинг, картинговий, 
картингіст. 
КАРТА, и, ж. 1. Зменшене уза¬ 

гальнене зображення поверхні 
землі, небесного тіла або зоряного 
неба. • мала. □ картографія. 2. 
Документ, у якому в стислих запи¬ 
сах, схемах та графіках подаються 
спеціальні відомості. Технологічна 
карта. 3. Певним чином розмічений 
аркуш паперу, призначений для 
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заповнення якимись відомостями. 
• бланк. 4. Окремий невеликий 
аркуш твердого паперу (картка) 
із зображенням фігур або 
значків чотирьох мастей; набір 
цих аркушів (колода) використо¬ 
вується для гри. 5. тільки ми. 
Назва гри такими картами. 
□ картяр, картярський, картяр¬ 
ство. Ф Розкривати (розкрйти) 
чиїк&рти — виявляти приховані 
наміри; Ст&вити на к&рту що — 
піддавати небезпеці що-небудь. 
6. Плита з бетону, каменю чи 
іншого матеріалу або одна 
з частин такої плити, призначе¬ 
на для будівництва якоїсь спо¬ 
руди. 
КАРТАТИ, аю, аєш, не док. До¬ 

рікати кому-небудь, лаяти когось; 
різко осуджувати кого-, що-небудь. 
• корйти, докоряти. / Мучити, гриз¬ 
ти (про почуття, думки). // □ кар¬ 
тання. 
КАРТАТИЙ, а, е. З візерунком, 

малюнком у вигляді чотирикут¬ 
ників, утворених перехресними 
лініями (про тканину, одяг і т. ін.). 
• розм. клітчастий. □ картатість. 
КАРТЙНА, и, ж. 1. Твір живопи¬ 

су, намальований переважно фар¬ 
бами на полотні, картоні тощо. 2. 
перен.у розм. Про кого-, що-небудь, 
що своїм виглядом викликає захоп¬ 
лення. // □ картйнний. 3. перен. Те, 
що можна бачити, охопити зором 
або уявити в конкретних ббразах. 
/ Стан, становище кого-небудь. 4. 
Зображення чого-небудь у худож¬ 
ньому творі. 5. Епізод, підрозділ 
акту п’єси, що потребує окремої де¬ 
корації. Л Живі картйни — німа 
сцена, під час якої дійові особи збе- 
рігають нерухомість. 6. розм. 
Кінофільм. 
КАРТОГРАФІЯ, ї, ж. 1. Наука, 

що вивчає географічні карти, мето¬ 
ди їх створення та використання. 2. 
Складання географічних карт. 

каса 

• картографування. // □ картогра¬ 
фувати, картографічний, картогра¬ 
ма, картограф. 
КАРТОН, у, ч. 1. Товстий твер¬ 

дий папір, який використовують як 
різноманітний матеріал (полі¬ 
графічний, пакувальний, електро¬ 
ізоляційний і т. ін.). □ картоновий, 
картонний. 2. мист. Попередній до¬ 
поміжний малюнок, виконаний на 
твердому папері для майбутнього 
твору. • етюд. 
КАРТО ПЛЙННЯ, я, с. 1. збірн. 

Бадилля картоплі. 2. Те саме, що 
картбплйще. 
КАРТОПЛЙІЦЕ, а, с. Ділянка, 

з якої зібрано картоплю. • картоп- 
лйсько, картоплйння. 
КАРТОПЛЯ, і, ж. 1. Городня ово¬ 

чева рослина родини пасльонових 
з їстівними бульбами, багатими на 
крохмаль. • діал. бараболя, бульба. 
2. Бульби цієї рослини. // □ карто¬ 
пляний, картоплйна, картопляник, 
картопляр, картоплярство. *❖* Кар- 
тбпля в кожушк&х (мундйрах) — 
картопля, зварена зі шкіркою; Ніс 
картбплею — про товстий і широ¬ 
кий ніс. 
КАРТОТЕКА, и, ж. 1. Система¬ 

тизоване зібрання карток з довід¬ 
ковими, обліковими чи іншими відо¬ 
мостями, матеріалами, а також 
скринька або шафа для зберігання 
таких карток. □ картотекар, кар¬ 
тотечний. 2. спец. Систематизоване 
зібрання в банку розрахункових 
документів, не сплачених вчасно 
підприємствами, установами, орга¬ 
нізаціями. 
КАРТУЗ, а, ч. Те саме, що 

кашкбт. 
КАСА, и, ж. 1. Спеціальна 

скринька або шафа для зберігання 
грошей, цінних паперів. • сейф, 
скарбнйця. 2. Готівка підприємства, 
організації, установи. 3. Установа 
чи підрозділ, що здійснює грошові 
операції, а також їх приміщення. 
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Д Ощадна к&са — установа, куди 
вносять гроші для зберігання. 4. 
Апарат, ідо відбиває талони із вка¬ 
зівкою одержаної суми, а також 
кабінка, місце, де знаходиться апа¬ 
рат і касир. • касовий апарат. 
□ касовий, касйр. 5. друк. Скринь¬ 
ка з типографськими літерами для 
ручного набору тексту. 
КАСАЦІЯ, 7, ж. 1. юр. Перегляд, 

скасування вищою інстанцією судо¬ 
вої ухвали, вироку, що не набрали 
чинності закону. □ касаційний. 2. 
розм. Скарга, заява про перегляд 
судової ухвали. Д Касація вйбо- 
рів — визнання виборів недійсни¬ 
ми через порушення Конституції 
або виборчого закону. • скасуван¬ 
ня вйборів. 
КАСЙР, а, у.; у зверг, касйре. 

Службова особа, що завідує касою 
(у 3 знач.), приймає та видає гроші, 
продає квитки тощо. □ розм. ка- 
сйрка. 
КАСКАД, у, у. 1. Природний або 

штучний потік, що спадає уступа¬ 
ми, або система таких потоків (во¬ 
доспадів). □ каскадний. 2. перен. 
Швидкий, нестримний потік чого- 
небудь; стрімка зміна явищ, фактів, 
дій (переважно позитивних). 3. Зв’я¬ 
зані між собою джерела енергії, 
двигуни тощо. 4. спец. Низка пов’я¬ 
заних між собою електростанцій, 
розташованих послідовно одна за 
одною. 5. мат. Сукупність послідов¬ 
но з’єднаних логічних елементів, що 
реалізують задану функцію. 
КАСТА, и, ж. 1. У країнах Схо¬ 

ду — замкнена суспільна група, 
члени якої зв’язані походженням, за¬ 
няттям, певними звичаями та своїм 
правовим станом. 2. перен. Замк¬ 
нена суспільна група, що зберігає 
свою відокремленість і відстоює 
свої привілеї та інтереси. 
// □ кастовий, кастовість. 
КАСТАНЬЄТИ, ньбт, ми. (оди. 

кастаньєта, и, ж.). Поширений 

в Іспанії та деяких інших країнах 
музичний інструмент, що складаєть¬ 
ся з двох, зв’язаних на одному кінці 
дерев’яних чи пластмасових плас¬ 
тинок у вигляді мушель; викорис¬ 
товується для відбивання ритму під 
час виконання танцю. 
КАСУВАТИ, ую, уєш, недок. Ану¬ 

лювати що-небудь, оголошувати 
недійсним. □ касування. 
КАТ1, а, у.; у зверг, кате. 1. Той, 

хто виконує смертні вироки, пока¬ 
рання, піддає людину фізичним 
тортурам. 2. перен. Жорстокий му¬ 
читель, гнобитель, убивця. // □ ка¬ 
тувати, катування. 3. ланл. Біс, чорт. 
Ф В к&та; Кат би йогб (її, їх) 
взяв — виражає досаду, незадово¬ 
лення ким-, чим-небудь; Кат з ним; 
Кат йогб (її, їх) забир&й — а) ви¬ 
ражає байдуже ставлення до когось, 
чогось (байдуже, дарма, все одно); 
б) виражає незадоволення, досаду. 
КАТ2, а, ч. 1. Снасть для підтягу¬ 

вання якоря до палуби після того, 
як його витягнуто з води. 2. Різно¬ 
вид судна в Данії. 
КАТАМ ГЗМ, у, У., кннжн. Різкий 

руйнівний переворот у природі чи 
в суспільному житті. • катастрбфа. 
КАТАКОМБИ, кбмб, мн. (одн. 

катакбмба, и, ж.). Підземні печери 
природного або штучного походжен¬ 
ня з довгими заплутаними ходами 
(у Стародавньому Римі такі підзе¬ 
мелля правили за притулок першим 
християнам і були місцем релігій¬ 
них відправ і поховань; у Стародав¬ 
ньому Єгипті були місцем сховищ 
мумій під землею). □ катакомбовий, 
катакбмбний. 
КАТАЛІЗАТОР, а, у. 1. Речови¬ 

на, що впливає на збудження або 
прискорення хімічної реакції, а са¬ 
ма залишається хімічно й кількісно 
незмінною. □ каталіз. 2. перен. Про 
те, що сприяє швидшому розвиткові, 
здійсненню чого-небудь. □ каталі¬ 
зувати. 
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КАТАЛОГ, у, ч. 1. Систематизо¬ 
ваний перелік книг, рукописів, кар¬ 
тин, музейних експонатів тощо, 
складений для полегшення їх роз¬ 
шуку. • реєстр. □ каталбговий, 
каталожний, каталогізувати, ката¬ 
логізація. 2. астр. Перелік зір з ви¬ 
значенням місць їх розташування 
у Галактиці або за іншою ознакою. 
Зоряний каталог. 
КАТАР, у, у., мед. Запалення сли¬ 

зової оболонки деяких органів лю¬ 
дини або тварини. □ катаральний. 
КАТАСТРОФА, и, ж. 1. Неспо¬ 

діване лихо, подія з тяжкими, тра¬ 
гічними наслідками. • загйбель, 
знйшення, руйнація. □ катастро¬ 
фізм. 2. Тяжке потрясіння, що стає 
причиною різких істотних змін 
у суспільному та особистому житті. 
Сімейні катастрофи. І І □ ката¬ 
строфічний, катастрофічність, 
присл. катастрофічно. 
КАТАТИСЯ , юся, єшся, недок. 

Здійснювати прогулянку, розважа¬ 
тися або тренуватися, пересуваю¬ 
чись на чому-небудь або у чомусь. 
□ катання. Кат&тися на кому — 
використовувати у своїх інтересах, 
підпорядковувати своїй волі. 
КАТЕГОРИЧНИЙ, а, е. Без 

умовний, рішучий, беззаперечний. 
Категоричний наказ. □ категорйч- 
ність, присл. категорйчно. 
КАТЕГОРІЙНИЙ, а, е. Якому 

присвоєно яку-небудь категорію, 
розряд. □ категорІйність. 
КАТЕГОРІЯ, ї, ж. 1. філос. За¬ 

гальне поняття, що відбиває най¬ 
суттєвіші закономірні зв’язки 
й відношення, що існують у ре¬ 
альній дійсності. Категорія руху. 
Категорія причини. 2. наук. Родове 
поняття, що означає розряд пред¬ 
метів, явиш або їх важливу спільну 
ознаку. Л Граматйчна категбрія, 
лінгв. — абстрактне поняття, що 
об’єднує ряд співвідносних грама¬ 
тичних значень, виражених відпо¬ 

відними формальними показника¬ 
ми. 3. Група однорідних предметів, 
явиш, осіб, що відрізняється від 
інших певними ознаками. Учитель 
першої категорії. І І □ категоріаль¬ 
ний. 
КАТЕР, а, ч. Невелике самохідне 

судно для перевезення людей і ван¬ 
тажів, а також для військових по¬ 
треб. □ катерний, катерник. 
КАТОД, а, ч. 1. фіз. Негативний 

полюс джерела струму. 2. фіз. Не¬ 
гативно заряджений електрод (про¬ 
тилежне — анод). □ катбдний. 
КАТОЛИЦЙЗМ, у, ч. Віровчен¬ 

ня та віросповідання західної хри¬ 
стиянської церкви, очолюваної Па¬ 
пою Римським. • католйцтво. 
□ католйцький, католик, католйчи- 
ти, католйчення. 
КАТОРГА, и, ж. 1. Важка при¬ 

мусова праця як вид кримінально¬ 
го покарання для осіб, ув’язнених 
у тюрмах та місцях заслання; місце 
відбування такої кари. □ каторж¬ 
ник, каторжницький. 2. перен. За¬ 
важка праця; життя, сповнене 
страждань. □ присл. каторжно. 
// □ каторжний. 3. іст. Морське вес¬ 
лове судно (вид галери), на якому 
засуджених приковували біля весел 
на весь час відбуття покарання. 
КАУЧУК, у, ч. Пружна смолиста 

речовина, яку одержують з молоч¬ 
ного соку (латексу) деяких каучуко¬ 
носних рослин (натуральний каучук) 
або ж з нафти (синтетичний каучук). 
Застосовують у багатьох галузях 
техніки й побуту, переважно у ви¬ 
гляді гуми. □ каучукбвий, кау- 
чуківнйк, каучуківнйцький, каучу- 
ківнйцтво, каучуконбсний, 
каучуконбс. 
КАФЕДРА і КАТЕДРА, и, ж. 1. 

Поміст для лектора, викладача або 
промовця. 2. У вищому навчально¬ 
му закладі — об’єднання фахівців 
(науковців, викладачів) однієї або 
споріднених дисциплін, які прово- 
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дять одночасно педагогічну й нау¬ 
ково-дослідну роботу у певній 
галузі науки. 3. Приміщення, де 
збираються фахівці такого об’єд¬ 
нання. 4. церк. Посада єпископа, 
що керує єпархією. // □ кафед¬ 
ральний. 
КАХЙКАТИ, аю, аєш, недок., 

КАХЙКНУТИ, ну, неш, док., од- 
нокр.у розм. Видавати звуки «кахй- 
кахй», неголосно покашлювати, 
кашляти. □ кахйкання. 
КАХЛІ, і в, мн. (одн. к&хель, хля, 

</.; к&хля, і, ж.). Керамічні плитки 
для личкування печей, стін, підло¬ 
ги тощо. □ кахельний, кахлянйй, 
кахлевий, кахляр, кахлярство. 
КАЧАН, а, ч. 1. розм. Головка 

капусти. 2. Тверда серцевина капу¬ 
сти, з якої росте листя. 3. Потовще¬ 
не стебло суцвіття кукурудзи, на 
якому ростуть зерна. □ качанйстий. 
4. Недоїдена серцевина яблука чи 
груші. • недогризок. □ качановий, 
качанний, збірн. качання. Змерз¬ 
нути (змбрзти) на кач&н —заду¬ 
біти від холоду, втратити від холо¬ 
ду гнучкість. 
КАЧАТИ, аю, аєш, недок. 1. Роз¬ 

рівнювати качалкою тісто, вигла¬ 
джувати рублем білизну. 2. розм. 
Те саме, що котйти (у 1 знач.). 3. 
розм. Перевертати кого-небудь на 
чомусь. 4. розм. Підкидати кого-не- 
будь натовпом на руках на знак за¬ 
хоплення, схвалення. • гойдати, 
підкидати. 5. безос. Гойдає, коли- 
хає (під час плавання на морі тощо). 
// □ качання; діеприкм. качаний (до 
1, 2, 4 знач.). 
КАЧКА1, и, ж.\ у зверт. качко. 1. 

Водоплавний свійський та дикий 
птах з широким дзьобом і не дуже 
довгою шиєю; цінний своїм м’ясом, 
яйцями, пір’ям. 2. Самка качура 
• крячка. □ качва, качйний, кач¬ 
чин, качківнйцтво. 
КАЧКА2, и, ж., розм. Гойдання на 

хвилях (про судно). • хитавйця. 

КАЧУР, а, ч.у у зверт. качуре. Са¬ 
мець качки. • селезень. □ качурй- 
ний. 
КАША, і, ж. Страва з крупів, 

зварених або запарених на воді чи 
молоці. □ кашник, кашовар. 
КАШАЛОТ, а, ч.у у зверт. каша¬ 

лоте. Великий морський ссавець 
підряду зубатих китів. □ кашалб- 
товий. 
кашель, шлю, ч. 1. Судорожні, 

напружені видихи з хрипом і шу¬ 
мом, що виникають через подраз¬ 
нення дихальних шляхів. 2. розм. 
Хвороба, що супроводжується цим 
явищем. // □ кашляти, покашлю¬ 
вати, кашляння. 
КАШКЕТ, а, ч. Чоловічий голов¬ 

ний убір із козирком. • рідко 
кашкетка. □ кашкетний, кашкето¬ 
вий, каш кети к. Ф Залбмлювати (за¬ 
ломити) кашкбта див. залбмлю¬ 
вати. 
КАШНЕ, невідм.у с. Шарф або 

хустка, що одягають на шию під 
пальто. 
КАЮТА, и, ж. Окрема житлова 

кімната на судні для пасажирів або 
екіпажу, а також приміщення для 
різних службових потреб. □ кают¬ 
ний, кают-компанія. 
КАЯТИСЯ, каюся, каєшся, недок. 

1. в чому і без додатка. Шкодувати 
за вчиненим;' з жалем визнавати 
свою провину помилку. 2. церк. 
Зізнаватися у своїх гріхах. • спові¬ 
датися. // □ каяття. 
КВАДРАТ, а, ч. 1. Рівнобічний 

прямокутник. 2. Про що-небудь та¬ 
кої форми (предмет, ділянку тощо). 
□ квадратбвий, квадратність. 3. 
мат. Добуток двох однакових множ¬ 
ників, другий степінь будь-якого 
числа. Л Піднбсити (піднестй) до 
квадрата — множити якесь чис¬ 
ло на те саме число. // □ квадрат¬ 
ний. 
КВАДРИЛЬЙОН, а, ч. Число 

у вигляді одиниці з 15 нулями, 
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а в деяких країнах (Англії, Німеч¬ 
чині) — з 24 нулями. 
КВАЗІ... — перша частина 

складних слів, що значенням відпо¬ 
відає прикметникам «несправж¬ 
ній», «уявний». Квазінауковий. 
• псевдо... 
кваліфікація, ї, ж. 1. Визна¬ 

чення ступеня придатності, оцінка 
підготовки когось до певного виду 
праці. / Характеристика предмета, 
віднесення його до певної групи 
(класу, розряду тощо). • відзначен¬ 
ня, означення. □ кваліфікувати, 
кваліфікбваний. 2. Ступінь придат¬ 
ності, рівень підготовленості до пев¬ 
ного виду праці. 3. Фах, професія, 
спеціальність. // □ кваліфікацій¬ 
ний. 
КВАНТ, а, ч.у фіз. Найменша 

можлива кількість, на яку може 
змінитися дискретна за своєю при¬ 
родою величина (дія, енергія, 
кількість руху і т. ін.). Квант світло¬ 
вої енергії. Квант дії. □ квантовий. 
КВАНТИТАТЙВНИЙ, а, е. 

книжн. Кількісний. Квантитативне 
значення. 
КВАПИТИ, плю, пиш, недок. 

Спонукати кого-небудь робити щось 
швидше. • підганяти. □ кваплення. 
КВАПИТИСЯ , плюся, пишся, 

недок. 1. Старатися, намагатися 
робити щось швидше. • поспішати, 
хапатися. □ кваплйвий, кваплення, 
присл. кваплйво. 2. з інфін. Мати 
бажання, прагнути щось робити. 
КВАРТА, и, ж. 1. Міра рідких та 

сипких тіл у деяких країнах, пере¬ 
важно трохи більша за літр. 2. По¬ 
судина відповідної місткості. 3. 
розм. Те саме, що кухоль (у 1 знач.). 
4. муз. Четвертий ступінь у діа¬ 
тонічній гамі; відповідний йому 
інтервал. // □ квартовий. 5. спорт. 
Позиція або фігура у фехтуванні. 
КВАРТАЛ, у, ч. 1. Четверта час¬ 

тина року (три місяці). 2. Частина 
забудованої території міста, обме¬ 

жена кількома вулицями, що пере¬ 
тинаються. // □ квартальний. 3. Про 
населення такої частини. 4. розм. 
Частина вулиці між двома пере¬ 
хрестями. 5. спец. Засаджена чи за¬ 
сіяна чимось прямокутна ділянка 
поля, лісу. 
КВАРТ£Т, у, ч. 1. Музичний твір 

для чотирьох виконавців. 2. Ан¬ 
самбль із чотирьох виконавців (му¬ 
зикантів, співаків). 3. перем. Про 
групу, що складається з чотирьох 
спортсменів. Лижний квартет. 
Квартет біатлоністів. 4. перен., 
жарт. Про чотирьох людей, тварин, 
об’єднаних за певним принципом. 
КВАРЦ, у, ч. 1. Поширений 

у природі мінерал класу оксидів 
і гідроксидів. Чистий кварц без¬ 
барвний, прозорий (гірський криш¬ 
таль), залежно від домішок набу¬ 
ває чорного (моріон), фіолетового 
(аметист) та інших відтінків. 
• діоксйд силіцію. 2. розм. Опро¬ 
мінення кварцовою лампою. 
КВАРЦОВИЙ, а, е. Прикм. до 

кварц; який містить кварц. 
Л Кв&рцова л&мпа — електрична 
лампа у вигляді невеликої трубки 
з кварцу, що служить для отриман¬ 
ня ультрафіолетового проміння (за¬ 
стосовується в медицині, сільсько¬ 
му господарстві тощо); Кв&рцове 
скло — скло, виготовлене з кварцу 
шляхом плавлення його в електро¬ 
печі. 
КВАС, у, ч. Кислуватий напій, 

готований на воді з житнього хліба 
або житнього борошна з солодом. 
□ кваснйй, кваснйк. Д Шбвський 
квас — розчин дубильної речови¬ 
ни для вичинювання шкур. 
КВАСИТИ, квашу, квасиш, не¬ 

док. 1. Піддавати кислому бродін¬ 
ню що-небудь поживне. Квасити 
капусту. □ квасіння, квашенйна, 
діеприкм. квашений. Кв&сити 
губи — виявляти незадоволення. 2. 
безос., перен., розм. Розмочувати, 
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розквашувати землю. 3. жарг. Пия¬ 
чити, зловживати спиртними напо¬ 
ями. 
КВАСОЛЯ , і, ж., тільки оди. 1. 

Однорічна городня трав’яниста рос¬ 
лина родини бобових, ідо має довгі 
вузькі стручки з овальними зерна¬ 
ми. 2. Насіння (овальні зерна) цієї 
рослини, які вживають для їжі. 
□ квасолевий, квасоляний, квасо- 
лйна. 
КВАСОЛ ЙННЯ, я, с., збірн. Ба¬ 

дилля квасолі (у 1 знач.). 
КВАТЙРКА, и, ж. Шибка у вікні, 

вставлена в окрему раму, призна¬ 
чена для провітрювання приміщен¬ 
ня; дверцята або віконце в брамі, 
у воротах. □ кватйрковий. 
КВАЧ, а, у. 1. Намотане на кінець 

палиці ганчір’я і т. ін. для мащен¬ 
ня чого-небудь; широка груба щітка 
для мазання чогось. Ф П’йний мов 
(як і т. ін.) квач — дуже, до непри¬ 
томності п’яний. 2. перен.у розм. 
Безхарактерна, слабкої волі люди¬ 
на. 3. Дитяча гра, за правилами якої 
треба влучити м’ячем у того, хто 
тікає, або, наздогнавши його, торк¬ 
нутися рукою. □ квацати. 
КВАША, і, ж. 1. Страва з греча¬ 

ного або житнього борошна з соло¬ 
дом, нагадує густий кисіль. 2. пе- 
рен. Що-небудь розмокле, схоже на 
цю страву. 3. перен.у зневажл. Не¬ 
рішуча, квола, безхарактерна лю¬ 
дина. 
квилйти, лю, лйш, недок. 1. 

Жалібно стогнати, тихо плакати; 
плачучи, стиха попискувати (про 
дитину). 2. перен. Видавати жалібні 
звуки (про музичний інструмент). 3. 
Жалібно кричати (переважно про 
птахів). // □ квиління. 
КВИТАНЦІЯ, ї, ж. Офіційна 

розписка встановленого зразка про 
прийняття грошей, документів, 
цінностей тощо. □ квитанційний. 
КВИТОК, тка, ч. 1. Паперова або 

картонна картка з відповідним на¬ 

писом, що дає право користувати¬ 
ся чим-небудь, входити куди-небудь 
і т. ін. Тролейбусний квиток. 2. До¬ 
кумент, особове посвідчення про 
належність до певної організації, 
установи тощо. // □ квитковий. 
КВІНТЕСЕНЦІЯ , ї, ж. 1. У дав¬ 

ньоримській філософії — ефір, п’я¬ 
тий елемент, який протиставляли 
чотирьом земним елементам (воді, 
землі, вогню, повітрю) як основний 
елемент небесних тіл. За середньо¬ 
віччя — найтонший елемент, що 
становить сутність речей. 2. Згуще¬ 
ний або найчистіший екстракт 
якоїсь речовини. 3. перен.у книжн. 
Основа, сутність чогось, найважли¬ 
віше, найсуттєвіше. 
КВІНТЕТ, у, ч. 1. Ансамбль із 

п’яти виконавців (співаків або му¬ 
зикантів). 2. Музичний твір для п’я¬ 
ти інструментів або голосів. 3. пе¬ 
рен. Про групу людей (переважно 
спортсменів) у кількості п’ятьох 
осіб, що виконують яке-небудь за¬ 
гальне завдання. 
КВІТ, у, ч.\ у зверт. квіте. 1. 

Квітки, багато квіток. • квіття. 2. 
Квіти (пелюстки) на рослині в пе¬ 
ріод цвітіння. 3. перен. Найкраща 
частина чого-небудь. Квіт нації. 
• цвіт. // □ квітучий, квітувати, 
квітнути, квітування, квІтнення, 
розквітати. 
КВГТЕНЬ, тня, ч.\ у зверт. квітню. 

Четвертий календарний місяць 
року; другий місяць весни. □ квіт¬ 
невий, прнсл. квітнево. 
КВГТКА, и, ж. 1. Частина росли¬ 

ни, що виростає на стеблі або гілці 
і складається з маточки, тичинок та 
пелюсток навколо них; звичайно має 
приємний запах та різноманітне за¬ 
барвлення. 2. Та сама частина рос¬ 
лини, зірвана зі стеблом. // □ квіти, 
квітнути, квітникар, квіткбвий, 
квітчастий, прнсл. квітчасто. 3. пе¬ 
рен. Про вродливу дівчину. 4. Бо¬ 
танічна назва органа розмноження 
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голонасінних і покритонасінних рос¬ 
лин. 5. Трав’яниста рослина, ідо має 
на кінці стебла утворення, яке скла¬ 
дається із серцевини й пелюсток 
навколо неї. 
КВІТЧАТИ, аю, аєш, недок. При¬ 

крашати, прибирати квітами, 
зіллям кого-, що-небудь. • заквіт¬ 
чувати, клечати, закосйчувати. 
□ квітчання, діеприкм. квітчаний. 
КВОЛИЙ, а, е. 1. Слабкий, без¬ 

силий; фізично нерозвинутий; тен¬ 
дітний. • слабйй, хйрий, хйрявий, 
хирлявий, хиренний, хвороблйвий. 
□ кволіти, квоління. Квблий на 
рбзум — недоумкуватий. 2. перен. 
Незначний за ступенем вияву. 3. 
перен. Позбавлений душевної 
стійкості, сили волі; небадьорий, 
млявий. // □ квблість, присл. квбло. 
КВОРУМ, у, ч. Установлена за¬ 

коном, статутом або постановою 
певної організації найменша 
кількість членів, присутність яких 
є необхідною умовою для відкрит¬ 
тя засідання чи зборів і прийняття 
правосильних ухвал. 
КВОТА, и, ж., ек. 1. Частка, час¬ 

тина, норма чогось допустимого. 2. 
Частка у виробництві та збуті про¬ 
дукції, визначена синдикатом або 
картелем для кожного учасника 
монополістичного об’єднання. 
Д Ощ&дна квбта — відношення 
суми приросту заощаджень до 
суми грошових доходів населення 
за рік. 
КВОЧКА, и, ж. 1. Курка, що ви¬ 

сиджує або водить курчат. 2. астр. 
(Квбчка) Народна назва сузір’я 
Плеяд, утвореного кількома невели¬ 
кими зірками, розташованими куп¬ 
кою. 
КЕБЕТА, и, ж.у розм. Здібність, 

уміння, хист. • рбзум, діад. кеба. 
□ кебетливий, кебетний. 
КЕЙФ див. кайф. 
КЕКС, у, ч. Кондитерський виріб 

зі здобного тіста з родзинками зви¬ 

чайно у вигляді чотирикутного 
хлібця. 
КЕЛИХ, рідше КЕЛЕХ, а, ч. 

Посуд для пиття вина. • кубок, 
бокал. 
КЕМПІНГ і КЕМПІНГ, у, ч. 

Табір, база для автотуристів. 
□ кемпінговий і кемпінґовий. 
КЕНДЮХ, а, ч. 1. Перший, най¬ 

більший відділ шлунка жуйних тва¬ 
рин, у якому попередньо перетрав¬ 
люється їжа. • рубець. 2. Страва, 
приготовлена з начиненого м’ясом 
шлунка тварини. • сальтисбн, розм. 
сальцесбн. 3. перен., зневажл. Про 
вайлувату людину. 
КЕПКА, и, ж. Чоловічий голов¬ 

ний убір із м’яким дашком, без твер¬ 
дого денця та околички. □ кепко¬ 
вий. 
КЕПКУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Глузувати, сміятися з кого-, чого- 
небудь. • насміхатися, висміювати, 
глумйтися, кпйти, кпйтися. □ кеп¬ 
кування, кепкун. 
КЕПСЬКИЙ, а, е. Те саме, що 

поганий. • недббрий, нехорбший, 
злий. □ присл. кепсько. Кбпські 
ж&рти з ким, чим — погані, небез- 
печні жарти; Кбпська спр&ва; 
Кбпські спр&ви — кепсько, погано. 
КЕПТАР, я, ч. Коротка верхня 

хутряна безрукавка у гуцулів. 
□ кептарик. 
КЕРАМІКА, и, ж. 1. Гончарне ви¬ 

робництво, гончарне мистецтво. 
□ керамік, кераміст. 2. Вироби 
з глини. 3. Маса, з якої виготовля¬ 
ють такі вироби. // □ керамічний. 
КЕРМО, а, с. Пристрій для керу¬ 

вання рухом судна, літака, автома¬ 
шини тощо. • стернб. □ кермовйй, 
кермувати. 
КЕРУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Спрямовувати рух, хід, роботу чого- 
небудь, користуючись кермом чи 
іншими пристроями. 2. Спрямову¬ 
вати процес, впливати на розвиток, 
стан чого-небудь; спрямовувати 
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діяльність кого-, чого-небудь, очолю¬ 
вати когось, щось. 3. Бути керівни¬ 
ком установи, підприємства, відділу 
тощо. □ керівнйцтво, керівнйк, ке- 
рівнйцький. 4. грам. Вимагати від 
залежного слова певної відмінкової 
форми без прийменника або з прий¬ 
менником. // □ керування, керб- 
ваність, діеприкм. керований. 
КЕТА, и, ж. Морська промисло¬ 

ва риба родини лососевих, яка на 
нерест заходить у річки. □ кетовий. 
КЕТЯГ, рідко КЙТЯГ, а, ч. 1. 

Пучок ягід або квітів на одній гілці, 
стеблині. • грбно, кйтиця. □ кетя- 
жйстий, кетяжбк. 2. Волоть, волоття. 
КЕФАЛЬ, і, ж. Морська промис¬ 

лова риба з довгасто-пласким ту¬ 
лубом. □ кефалевий. 
КИВАТИ , аю, аєш, недок., 

КИВНУТИ, ну, НЄШ, ДОК., однокр. 
1. Трохи нахиляти і знову підніма¬ 
ти голову на знак привітання, зго¬ 
ди, схвалення тощо. □ кивок. -❖* Ки- 
в&ти п’ятами — а) швидко тікати; 
б) блукати, вештатися. 2. Рухом го¬ 
лови вказувати на кого-, що-небудь, 
у бік чогось. 3. Ритмічно хитати чим- 
небудь. • махати. // □ кивання. 
КИГЙКАТИ, йчу, гічеш, недок., 

КИГЙКНУТИ, ну, НЄШ., ДОК., ОД- 

нокр. Видавати звук «кигй» (про 
чайку) або видавати звуки, схожі на 
крик чайки. □ кигйкання. 
К ЙДАТ И, аю, аєш, недок, 

КЙНУТИ, ну, неш, док. 1. Пома¬ 
хом руки (рук) змушувати летіти, 
падати те, що є в руці (руках). 
□ кидбк, кидьбк. 4- Кйдати (кйну- 
ти) каменем (к&мінь) — див. 
камінь; Кйдати (кйнути) жере- 
ббк — вирішувати що-небудь же¬ 
ребкуванням; Кйнути лйхом об 
збмлю — див. лйхо; Кудй не 
кинь— з усіх боків, в усьому; 
скрізь; На вїтер кйдати словй — 
див. вїтер. 2. перен. Спрямовувати, 
поширювати (промені, світло 
і т. ін.). 3. перен., що, чим. Швидко 

звертати кудись (очі, погляд). • ди- 
вйтися. 4. Залишати когось, щось. 
• покидати. 5. Переставати займа¬ 
тися чим-небудь. 6. Посилати когось, 
щось куди-небудь; переводити з од¬ 
ного місця в інше. // □ кйдання; 
діеприкм. кйданий (до 1, 2, 3, 5 
знач.). 7. Швидко, часом недбало 
казати (репліку, слово). 8. безос., 
у що, звичайно зі словами «жар», 
«холод», «лють» тощо. Раптово ви¬ 
кликати в когось відчуття жару, хо¬ 
лоду, почуття люті тощо. Кидає 
в жар. 
КЙДАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док., КЙНУТИСЯ, нуся, нешся, док. 
1. Швидко йти, бігти, прямувати 
кудись, до кого-, чого-небудь. 2. 
розм. Звертатися до когось за до¬ 
помогою, порадою. 3. Нападати, 
накидатися на когось, щось. 4. По¬ 
спішно, із завзяттям, запалом бра¬ 
тися за що-небудь. 5. Стрибати 
куди-небудь. □ кидбк. 6. тільки не¬ 
док. Швидко рухатися в різні боки. 
• метушйтися. 7. Раптом здригати¬ 
ся. 8. тільки недок. Сильно битися 
(про серце). 9. Сплескувати, підняв¬ 
шись до поверхні води (про рибу). 
□ кйдання (до 6 —9 знач.). 10. тільки 
недок., чим. Те саме, що кйдати (у 1 
знач), -б* Кудй не кйнься — усюди, 
скрізь; Кйдатися словами (слбвом, 
фр&зами) — безвідповідально го¬ 
ворити невиважені слова, фрази. 
КИЙ, я, ч. 1. Палиця, зроблена 

з частини тонкого стовбура або гру¬ 
бої гілки. □ кийовйй, кийбк. -❖* Не 
кйєм, то п&лицею — однаково, все 
одно. 2. Спеціальна довга пряма 
палиця для гри в більярд. 
КЙЛИМ, а, ч. Тканий барвистий 

виріб, переважно ворсистий, що 
використовується для накриття 
підлоги, оздоблювання стін і т. ін. 
• коц. □ килимбвий, килимарство, 
килимарський, килимар. 
КИНДЖАЛ, а, ч. Холодна зброя 

у вигляді гострого з обох боків клин- 
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ка, що звужується до кінця. • заст. 
запоясник, чингал. □ кинджальний, 
присл. кинджально. 
КИПАРЙС, а, ч. Південне вічно¬ 

зелене хвойне дерево переважно 
пірамідальної форми; має цінну 
міцну, легку і запашну деревину, 
з якої виготовляють меблі та різні 
дрібні вироби. □ кипарйсовий. 
КИПІТИ, плю, пйш, недок. 1. 

Клекотіти, вирувати, пінитися під 
час нагрівання, випускаючи гаря¬ 
чу пару (про рідину); варитися; на¬ 
грівшись до 100° С, випускати пару 
(про посудину з рідиною). / Топи¬ 
тися, плавитися (про метал). 2. пе- 
рен. Бурхливо вирувати, бурхати, 
клекотіти (про холодні, не підігріті 
рідини). // □ кипіння. 3. перен. Бути 
наповненим або вкритим ким-, чим- 
небудь, що швидко рухається, во¬ 
рушиться. Кипить озеро рибою. 
/ безос. На майдані аж кипить від 
народу. 4. Бурхливо, палко виявля¬ 
тися (про почуття, переживання); 
бурхливо, палко відчувати, пережи¬ 
вати що-небудь. 5. перен. Відбува¬ 
тися, здійснюватися дуже швидко, 
енергійно, бурхливо. 6. перен. Відбу¬ 
ватися, проходити запекло, напру¬ 
жено (про війну, бій, боротьбу). 

Кипйть в чиїхрукіх що — хтось 
дуже швидко і вправно щось робить, 
виконує. 7. перен. Бути дуже вели¬ 
ким, лютим (про мороз). 
КИІГЯТЙТИ, ячу, ятйш, недок. 

1. Нагріваючи рідину, доводити її 
до кипіння. 2. Тримати, варити 
в окропі для надання певних власти¬ 
востей. Кип'ятити хірургічні інстру¬ 
менти. // □ кип’ятіння, кип’яток, 
кип’ятйльник, діеприкм. іприкм. ки¬ 
п’ячений. 
КИРЙЛИЦЯ, і, ж. Одна з двох 

старослов’янських абеток, що ляг¬ 
ла в основу сучасних українського, 
російського, білоруського, болгар¬ 
ського та деяких інших алфавітів. 
□ кирйличний. 

КИРПАТИЙ, а, е. 1. Короткий, 
задертий догори (про ніс). 2. Який 
має такий ніс. 3. у знач. ім. кирпа¬ 
тий, того, ч.\ кирп&та, тої, ж. Чо¬ 
ловік (жінка)з коротким, задертим 
догори носом. □ кйрпа, кирпань, 
кирпонбсий. 4. у знач. ім. кирп&та, 
тої, ж., перен., нар.-поет. Смерть. 
КЙСЕНЬ, сню, ч. Хімічний еле¬ 

мент періодичної системи Менде¬ 
лєєва; газ без кольору і запаху, що 
входить до складу повітря, необхід¬ 
ний для дихання й горіння. □ кис¬ 
невий. 
КИСЕТ, а, ч. Торбинка для збері¬ 

гання тютюну, яка затягується шну¬ 
рочком. • капшук. 
кисгль, селіб, ч. Драглиста 

рідка страва з ягідного або фрук¬ 
тового сиропу, молока тощо з домі¬ 
шкою крохмалю. □ киселевий, ки¬ 
селеподібний. 
КЙСЛ ИЙ, а, е. 1. Який має своє¬ 

рідний гострий смак (напр., смак 
лимона, журавлини, оцту тощо). 
□ кислйти, кислота. 2. Який утво¬ 
рився внаслідок бродіння. Кисле 
молоко. 3. Який виділяється бро¬ 
дильними речовинами (про запах). 
• прокислий.//□ кислішати, кисля¬ 
тина. 4. перен. Який свідчить про 
незадоволення; незадоволений, при¬ 
гнічений, похмурий, сумний. Кисле 
обличчя. II □ присл. кйсло. 5. Який 
містить кислоту або вказує на на¬ 
явність кислоти. Д Кйслі ґрунтй — 
Грунти, у яких є вільні й увібрані 
йони водню та алюмінію. 
КИСЛЙЦЯ'і, ж. 1. Дика яблуня 

з дрібними і дуже кислими плода¬ 
ми. 2. Плід цієї яблуні. □ кислйчка, 
кислйчний. Кислйці розводити — 
плакати жаліючись, скиглити, хни¬ 
кати. 
КИСЛОТА, й, ж. 1. тільки оди. 

Якість за значенням кйслий у 1 
знач. 2. Хімічна сполука (зазвичай 
кисла на смак), що містить водень, 
який може заміщатися металами 
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під час утворення солей. Азотна 
кислота. □ кислбтний, кислотність. 
КИСЛЯК, ч. 1. род. у. Загусле 

кисле молоко. 2. род. а, перен., зне- 
важл. Про в’ялу, нудну людину, що 
завжди скиглить, жаліється. 
КИТ1, а, ч.\ узверт. кйте. 1. Най¬ 

більший морський ссавець, схожий 
на рибу. □ китовий, китолбв, кито- 
лбвний, китобій, китобійний. 2. пе¬ 
рен. Про особу, що відіграє важли¬ 
ву роль у якійсь галузі чи сфері 
діяльності. 
КИТ2, у, «/., розм. Спеціально ви¬ 

готовлена в’язка речовина для за¬ 
мазування щілин і тріщин, що на 
повітрі твердіє. • замазка. 
КИТАЙКА1, и, ж. Первісно — 

густа, зазвичай синя шовкова тка¬ 
нина, яку завозили з Китаю, по¬ 
тім — бавовняна тканина, яку ви¬ 
робляли в Росії. □ китайковий, 
китаєвий.^ 
КИТАЙКА2, и, ж. 1. Морозо¬ 

стійкий сорт яблуні з дрібними пло¬ 
дами. 2. Плоди цієї яблуні. Варен¬ 
ня з китайки. 
КИТИЦЯ, і, ж. 1. Прикраса 

у вигляді жмутка ниток, шнурків 
і т. ін., зв’язаних з одного кінця до¬ 
купи. • діал. кйта, кутас. / Прикра¬ 
са у вигляді стоячого жмутка пір’я 
або кінського* волосся на головних 
уборах (звичайно військових), а та¬ 
кож подібна прикраса на головах 
коней. • султан. 2. Жмуток волосся 
на кінці хвоста корови, лева та ін. 
3. Скупчення квітів або плодів на 
одній гілці, на одному стеблі. • су¬ 
цвіття, гроно. // □ кйтичний, кити¬ 
цеподібний. 
КИШЕНЯ, і, ж. 1. Ушита або на¬ 

шита деталь одягу (штанів, пальта, 
піджака, сукні тощо) у формі 
мішечка (зазвичай для дрібних ре¬ 
чей і грошей). □ кишенькбвий. 
^ Набивати кишені — багатіти, 
наживатися; Вітер свйще у кишбні 
в кого — немає грошей; Не лізти за 

слбвом у кишбню — бути дотепним 
у розмові, гострим на язик. 2. пе¬ 
рен., розм. Матеріальний достаток, 
гроші. 3. Окреме відділення в порт¬ 
фелі, сумці тощо. □ кишенька (до 
1, 3 знач.). 
КИШЕЧНИК, у, ч. Відділ трав¬ 

ного тракту людини або тварини, що 
починається після шлунка й закін¬ 
чується товстою кишкою; сукупність 
кишок (у 1 знач.). • кишкй (у 2 
знач.). 
КЙШКА, и, ж. 1. Еластична труб¬ 

ка — частина травного тракту лю¬ 
дини або тварини. □ кишковйй, 
кишкоподібний. 4- Кишкй рв&ти 
(порв&ти) [зі (зо, від) сміху (від 
реготу)] — сміятися до знемоги, 
знесилення. 2. тільки мн., анат. Те 
саме, що кишбчник. 3. Вид ковба¬ 
си, начиненої кашею з кров’ю. 4. 
розм. Гумова або брезентова елас¬ 
тична трубка чи рукав для подаван¬ 
ня води. • шланг. 
КИШЛАК, у, ч. Осідле сільське 

поселення в Узбекистані й Таджи¬ 
кистані; зимове поселення в кочо¬ 
вих народів Афганістану, Ірану, 
Іраку. □ кишлакбвий, кишлачний. 
КИШМЙШ.у, ч. Груп а солодких 

безнасінних сортів винограду, а та¬ 
кож родзинки з них. 
КІБЕРНЕТИКА, и, ж. Наука про 

загальні закони одержання, збері¬ 
гання, передавання й перетворен¬ 
ня інформації у складних керуючих 
системах (машинах, живих організ- 
мах, людському суспільстві). 
□ кібернетйчний, кібернетизувати, 
кібернетизація, кібернетик, присл. 
кібернетйчно. 
КІБЕЦЬ, бця, ч. Невеликий хи¬ 

жий птах родини соколових з дов¬ 
гими крилами і переважно сірим 
або рудим пір’ям. 
КІБОРГ, а, ч. Кібернетичний 

організм; пристрій, у якому певною 
мірою здійснено симбіоз фізичних 
та інтелектуальних здібностей лю- 
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дини й технічних засобів автомати¬ 
ки. □ кіборгізація. 
КІВІ1, невідм.у ч. і ж. Нелітаю- 

чий птах з довгим дзьобом, чотири¬ 
палими ногами і нерозвиненими 
крилами, що живе на островах Но¬ 
вої Зеландії. • ківі-ківі. 
КГВІ2, невідм, с. 1. Тропічне пло¬ 

дове дерево (поширене у гірських 
місцевостях Китаю), що дає кисло- 
солодкі соковиті зеленувато-бру¬ 
натні плоди з бархатистою шкіркою. 
• актинідія китайська. 2. Плід цьо¬ 
го дерева. 
ківш, ковша, ч. 1. Посудина 

з ручкою для зачерпування рідини. 
• коряк, корець. 2. спец. Велика ме¬ 
талева посудина в різних механіз¬ 
мах для зачерпування, розливання 
тощо. // • черпак. 3. спец. Присто¬ 
сування у віялці, жорнах, млині для 
засипання зерен. • кіш. // □ ків- 
шовйй, ківшевий. 
КІГОТЬ, гтя, ч. 1. Гостре загнуте 

рогове утворення на кінцях пальців 
багатьох птахів і тварин. • пазур. 
□ кігтйстий, кігтястий. 2. перев. МН.у 

розм.у зневажл. Про довгі нігті лю¬ 
дини. 3. тільки ми., спец. Залізний 
серпоподібний пристрій, що при¬ 
кріплюється до взуття для вилізан¬ 
ня на стовп або дерево. • кішки. 
КІЛбК, кілка, ч. 1. Груба рівна 

палиця (іноді жердина) із загостре¬ 
ним кінцем. • кіл. 4- Кілкбм сто- 
йти (стбти) в гбрлі — а) застрява¬ 
ти в горлі (про несмачну їжу); 
б) остогидіти. 2. Дерев’яний стри¬ 
жень, закріплений у чому-небудь 
для вішання одягу тощо. • вішал¬ 
ка. □ кілкбвий, кілбчок. 
КІЛО... — частина складних слів 

(кіловат, кілограм, кілокалорія, 
кілометр і т. ін.), що означає «ти¬ 
сяча». 
КІЛЬ, я, ч. 1. Поздовжня балка 

нижньої частини судна, що є його 
головним кріпленням. 2. Вертикаль¬ 
на площина хвоста літака (дири¬ 

жабля) з прикріпленими до неї по¬ 
воротними кермами. 3. Поздовжній 
виступ грудної клітки в більшості 
птахів і деяких ссавців, що має ви¬ 
гляд гребеня. Кіль грудної кістки. 
// □ кільовйй. 
КІЛЬКА1, и, ж. Дрібна морська 

промислова риба родини оселедце¬ 
вих. □ кільковий. 
КІЛЬКА2, кбх, числ. неозна ч. - 

кільк. Невизначена мала кількість 
(у межах від трьох до десяти). 

Кільком^ словами — дуже 
стисло. 
КІЛЬКАНАДЦЯТЬ, ти і тьбх, 

числ. неознач.-кільк. Кількість у ме¬ 
жах від одинадцяти до дев’ятнад¬ 
цяти. □ кільканадцятеро. 
КІЛЬКІСТЬ, кості, ж. 1. Вели¬ 

чина, число, об’єм, маса. 2. Філо¬ 
софська категорія, що харак¬ 
теризує предмети та явища 
зовнішнього світу з погляду об’є¬ 
му, числа, ступеня розвитку; ви¬ 
значеність предметів, явищ об’єк¬ 
тивного світу, зміна якої до 
певного моменту не викликає 
істотних, якісних змін, а тільки 
підготовляє їх. // □ кількісний, 
присл. кількісно. 
КІЛЬЦЕ, я, с. 1. Предмет, що має 

форму кола (див. коло1 у 1 знач.). 
□ кільцюватий. 2. Те, що має ви¬ 
гляд такого предмета. Кільця диму. 
3. Кінцевий пункт трамвайного 
й тролейбусного маршрутів із по¬ 
воротним кругом, а також кінець ав¬ 
тобусного маршруту, де автобус 
розвертається, щоб їхати назад. 
Трамвайне кільце. • коло. 4. перен. 
Те, що замкнене круговою лінією 
чого-небудь. • отбчення. □ кіль¬ 
цевий. 5. у знач, присл. кільцем, 
кільцями. У вигляді кола, кругової 
лінії. 6. Окрема складова частина 
ланцюга. □ кільчастий (до 1—4, 6 
знач.). 7. Гімнастичний прилад, що 
складається з двох підвішених об¬ 
ручів. 
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КІМОНО, невідм., с. Японський 
національний одяг (чоловічий і жі¬ 
ночий) у вигляді халата з широки¬ 
ми рукавами і поясом. 
КІМ’ЯХ, а, ч., розм. 1. Скупчен¬ 

ня плодів або квітів на одній гілці. 
• грбно, кйтиця. 2. у знач, присл. 
кім’яхбм. Клубком; купою. 
КІНЕСКОП, а, ч. Приймальна 

електронно-променева трубка з ек¬ 
раном, яка використовується для 
відтворення зображення (у теле¬ 
візорі, ЕОМ тощо). 
КІНЕТИКА, и, ж. У широкому 

розумінні — вчення, у якому дослі¬ 
джуються явища, що змінюються 
з часом. / Розділ теоретичної меха¬ 
ніки, що охоплює динаміку й стати¬ 
ку. □ кінетйчний. Л Хімічна кінети¬ 
ка — розділ фізичної хімії, що 
вивчає швидкість і механізм хіміч¬ 
них реакцій. 
КІНЕЦЬ1, нця, ч. 1. Крайній 

пункт, межа протяжності чого-не¬ 
будь у просторі або в часі, а також 
те, що прилягає до такого пункту, 
межі; протилежне — початок. 
У кінці алеї. Кінець року. □ кін¬ 
цевий, кінцьовйй, кінчати, без¬ 
конечний, прнсл. безконечно. 
Ф В обйдва кінці — туди й назад; 
Кінців не знайтй — ні про що не 
дізнатися; Кінці [у вбду] хов&ти 
(заховати) — не залишати ніяких 
слідів злочину, учинку; Від початку 
до кінцй — повністю, цілком. 2. 
перен., розм. Смерть, загибель. 3. 
Канат для причалювання суден. 
Л Віддавати кінці — відчалюва¬ 
ти від берега (про судна). 
КІНЕЦЬ2, прийм., розм. На краю, 

край. Сидіти кінець стола. 
КІННОТА, и, ж. збірн. Кінне 

військо. • кавалерія. □ кіннбтний, 
кіннотник. 
КІНОЛОГІЯ, ї, ж. Наука про 

собак, їх породи та методи догляду 
за ними. • собакознавство. □ кіно¬ 
лог. 

КІНЦІВКА, и, ж. 1. У людини 
і тварини — частина тіла, що слу¬ 
жить головним чином для пересу¬ 
вання, хапання (нога, рука, крило). 
2. Завершальна частина літератур¬ 
ного твору. 
КІНЬ, коня, ч.\ у зверт. кбню. 1. 

Велика, переважно свійська одно¬ 
копита тварина, що служить для 
перевезення людей та вантажів. 
• розм. коняка. □ кінський, кінний, 
конячий, конйна, конюх, конюшня, 
конярство, конярський. 4- На коні 
б^ти (почуватися і т. ін.) — бути 
(почуватися) у вигідному стано¬ 
вищі. 2. Шахова фігура із зображен¬ 
ням голови коня. Хід конбм — 
про сміливі, рішучі дії. 3. Гімнас¬ 
тичний снаряд у вигляді оббитої 
шкірою колоди (у 1 знач.) на чоти¬ 
рьох ніжках. • кобйла. 
КІПТЯВА, и, ж. 1. Сажа, дим, що 

осіли на чому-небудь. • кіпоть. 
□ кіптявий. 2. розм. Те саме, що 
корява. • пил, кіптюга, кіптяга. 
КІР, кбру, V., мед. Гостре вірусне 

захворювання (переважно дитяче), 
супроводжуване висипом, гарячкою, 
запаленням слизових оболонок ди¬ 
хальних шляхів, очей. 
КІСНЙК, а, ч. Стрічка для 

вплітання в косу. 
КІСТКА, и, ж. 1. Окрема скла¬ 

дова частина кістяка людини і хре¬ 
бетних тварин. • кість. □ кістковйй, 
кістлявий, кістлявість, костйстий, 
кістянйй. До кістбк (змбкнути, 
змерзнути) — наскрізь, дуже силь¬ 
но; Свой кістка — про когось кров¬ 
но рідного; Одні (самі, тільки) 
кісткй та шкіра (шк^ра) — дуже 
худий; Укрив&ти (укрйти) кістк&ми 
шлях до чого — зазнавати втрат, 
гинути у боротьбі за що-небудь. 2. 
тільки ми. Останки, тіло померло¬ 
го. • прах, кості. На (по) чиїх 
кістк&х — ціною великих жертв. 3. 
тільки одн. Ікла, бивні деяких тва¬ 
рин (слона, моржа), використову- 
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вані як матеріал для різних виробів. 
• кість. □ кістянйй. Статуетка із 
слонової кістки. 
КІСТЯК, а, ч. 1. Сукупність 

кісток, що становить тверду основу 
тіла людини і хребетних. • скелет. 
2. спец. Основа, каркас чого-небудь. 
Кістяк споруди. /} □ кістякбвий. 3. 
перен. Те, що є основою, опорою 
чого-небудь. 
КІТ, кота, ч. Домашня тварина 

родини котячих, що ловить мишей 
і щурів. / Самець кішки. □ котя¬ 
чий, присл. по-котячому. Д Мор- 
ськйй кіт — скат родини хвосто- 
колів. 4- Котй в мішк^ купув&ти — 
придбавати що-небудь, не бачачи 
й не знаючи його якості; Як (мов 
і т. ін.) кіт напл&кав— дуже мало. 
КІШ1, коша, ч. 1. Те саме, що 

кбшик (у 1 знач.). 2. Великий ко¬ 
шик для зберігання борошна, зер¬ 
на тощо. Верхня частина воза, са¬ 
ней (спочатку плетена). • васаг, 
кброб. 3. Кошик конічної форми для 
ловіння риби і зберігання її живою. 
4. Пристосування у віялці, жорнах, 
млині для засипання зерна. • ківш. 
КІШ2, коша, V., іст. 1. У Київській 

Русі в XI — XIII ст. і в Україні 
в XIV — XVIII ст. — військовий 
табір, обоз. 2. Місце перебування 
запорізьких козаків. • Запорізька 
Січ. // □ кошовйй. 
КГШКА, и, ж. 1. Самка кота. 

□ кішечка, кошеня, котя. *Ф- Жйти 
(б^ти і т. ін.), як кішка з собй- 
кою — постійно бути в незгоді; 
Зн&є кішка, чиб с&ло з’їла — про 
того, хто винен і почуває свою про¬ 
вину. 2. спец. Невеликий якір. 3. 
тільки ми. Рід металевих шипів (чи 
інших пристосувань), що їх одяга¬ 
ють на взуття для вилізання на стов¬ 
пи, пересування по гірському ре¬ 
льєфу (по льоду, скелях). 
КЛАВІАТУРА, и, ж. Сукупність 

клавішів у музичних інструментах 
та різного роду механізмах (дру¬ 

карських машинках, комп’ютерах 
тощо). □ клавіатурний. 
КЛАВІШ, а, </., і КЛАВІША, 

і, ж. Пластинка, удар по якій при¬ 
водить у рух важелі у музичному 
інструменті (викликаючи звук) або 
у різного роду механізмах (дру¬ 
карських машинках, комп’ютерах 
тощо). □ клавішний. 
КЛАН, у, </., іст. 1. Родова грома¬ 

да, рід (первісно в кельтських пле¬ 
мен). 2. перен. Про групу осіб, по¬ 
в’язаних сімейними, діловими і т. ін. 
стосунками. // □ клановий. 
КЛАНЯТИСЯ , яюся, яєшся, не- 

док. 1. Робити уклін на знак при¬ 
вітання, пошани. • уклонятися. 
/ Робити поклони на знак подяки. 
• розкланюватися. 2. Слати або пе¬ 
реказувати вітання кому-небудь. 3. 
Принизливо просити чого-небудь; 
підлещуватися до когось. 
КЛАПАН, а, ч. 1. Деталь або 

пристрій у вигляді заслінки, що 
закриває та відкриває отвір під час 
дії механізму, інструмента. Клапан 
музичного інструмента. 2. Стулки 
есерці, що містяться біля отворів 
із передсердь у шлуночки, а зі шлу¬ 
ночків в аорту і легеневі артерії та 
запобігають зворотному рухові 
крові. 3. Нашитий шматок тканини 
певної форми, що закриває отвір 
кишені або шов на одязі. 
// □ клапанний, клапанбвий. 
КЛАПОТЬ, птя, ч. 1. Відрізана 

або відірвана частина тканини, па¬ 
перу тощо. • шматок, обрйвок. 
□ клаптевий. 2. перен. Невелика 
ділянка чого-небудь (поля, лісу, ту¬ 
ману тощо). // □ клаптик. 
КЛАС, у, ч. 1. Розряд, підрозділ, 

тип (у різних класифікаціях). Клас 
ссавців. Каюта першого класу. 2. 
Суспільні групи людей. Робітничий 
клас. □ класовий, класовість. 3. 
Підрозділ початкової та середньої 
школи, гімназії, ліцею, що охоплює 
учнів одного року навчання та ол- 
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накового рівня знань. / Учні такого 
підрозділу. □ класний. 4. У спеці¬ 
альних навчальних закладах — 
підрозділ, у якому вивчають певний 
предмет під керівництвом фахівця. 
Клас гітари. Клас живопису. 5. 
Кімната в школі, гімназії і т. ін., де 
здійснюється навчальний процес. 6. 
з означ. Міра якості, рівень чого- 
небудь. / Ступінь професійної підго¬ 
товленості. • кваліфікація. По¬ 
казувати (показати) клас чого — 
виконувати що-небудь майстерно, 
з великим успіхом. 7. Дитяча гра — 
стрибки на одній нозі й одночасне 
пересування носком камінця з од¬ 
нієї клітини, накресленої на землі 
чи асфальті, у наступну. 
КЛАСИК, а, ч.\ узверт. класику. 

1. Видатний письменник, митець, 
діяч науки, твори якого мають світо¬ 
ве значення. 2. Послідовник, пред¬ 
ставник класицизму. 3. Фахівець зі 
старогрецької й латинської мов та 
з античної літератури. // □ класйч- 
ний. 4. розм. Спортсмен, що за¬ 
ймається класичною боротьбою. 
КЛАСИКА, и, ж. Твори кла¬ 

сиків (у 1 знач.); сукупність нау¬ 
кових праць, художніх творів, що 
мають світове визнання, віками 
зберігають своє значення. □ кла- 
сйчний. 
класифікація, ї, ж. 1. Сис¬ 

тема розподілу предметів, явищ або 
понять на класи, групи тощо за 
спільними ознаками, властивостя¬ 
ми. 2. Розподіл предметів або по¬ 
нять якої-небудь галузі за певними 
ознаками. // □ класифікаційний, 
класифікувати, діеприкм. класифі¬ 
кований. 
КЛАСИЦЙЗМ, у, ч. Один з ос¬ 

новних напрямів у європейській 
літературі й мистецтві XVII — 
XVIII ст., зразком для якого було 
класичне (давньогрецьке й давньо¬ 
римське) мистецтво. □ класйчний, 
класицистйчний. 

КЛАСЙЧНИЙ, а, е. 1. Створений 
класиком (у І знач.), класиками; 
зразковий. 2. Стосовний до класи¬ 
цизму. 3. Стосовний до світу старо¬ 
давніх греків і римлян. • антйчний. 
Д Класйчні мбви — старогрецька 
й латинська мови; Класйчна осві¬ 
та — освіта, заснована на вивченні 
старогрецької й латинської мов та 
античної літератури. 4. Схожий кра¬ 
сою до статуї стародавніх греків 
і римлян; правильний (про риси об¬ 
личчя, будову тіла тощо). • до¬ 
сконалий, зразкбвий, взірцевий. 
□ присл. класйчно. 
КЛАУЗУЛА, и, ж. 1. юр. Кожна 

окрема умова (положення) в законі, 
статуті, договорі, інструкції тощо. 
2. У риториці — завершальна час¬ 
тина промови, стилістичній і зву¬ 
ковій формі якої оратори надавали 
великого значення. 3. літ. Кінцеві 
склади віршованого рядка або ряд¬ 
ка ритмізованої прози, що йдуть за 
останнім наголошеним складом. 
КЛАУСТРОФОБІЯ, І, ж., мед. 

Непозбутній страх закритих при¬ 
міщень. 
клацати , аю, аєш, недок.у 

КЛАЦНУТИ, ну, неш, док., однокр. 
Видавати короткі, уривчасті звуки. 
Клацає замок. □ клацання. -❖* Кла¬ 
цати зуббми — а) голодувати; 
б) дуже мерзнути. 
КЛЕЙМО, а, с. 1. спец. Особли¬ 

вий знак, мітка на виробі, товарі, 
що вказує на сорт виробу, назву 
виробника і т. ін. 2. Знаряддя, яким 
ставлять цей знак. • тавро, штамп. 
// □ клеймувати, клеймування, 
клеймувальний, клеймувальник, 
діеприкм. клеймбваний. 
КЛЕКОТАТИ, очу, бчеші КЛЕ¬ 

КОТІТИ, очу, отйш, недок. 1. Ви¬ 
давати переривчасті звуки (про 
журавлів, лелек, орлів та деяких 
інших великих птахів). 2. Вирува¬ 
ти, шумувати, бурхати (про рідину). 
• нуртувати. 3. безос. Глухо буль- 
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котіти (в горлі, у грудях при хво¬ 
робливому стані). 4. Видавати 
переривчасті звуки, схожі на клекіт 
птахів; шуміти (про мотор і т. ін.). 
5. перен. Бурхливо, з незвичайною 
силою проявлятися (про почуття, 
пристрасть тощо). // □ клекіт, кле¬ 
котання, клекотіння, клекітнйй, кле- 
кітлйвий, клекотлйвий. 
КЛЕПАТИ , клепаю, клепаєш 

і клеплю, клеплеш, недок. 1. Вирів¬ 
нювати й загострювати лезо коси, 
сапи тощо, певним чином б’ючи по 
ньому молотком. 2. З’єднувати ме¬ 
талеві частини чого-небудь за до¬ 
помогою заклепок або загинаючи та 
сплющуючи краї. 3. розм. Те саме, 
що кув&ти1 (у 1 знач.). // □ клепан¬ 
ня, клепальний, клепальник, 
діеприкм. клепаний. 4. перен., розм. 
Зводити наклеп на кого-небудь. 
-б- Клеп&ти язикбм — казати дур¬ 
ниці, базікати. 
КЛЕЧАННЯ, я, с. 1. етн. Гілки 

з листям, якими на зелені свята 
прикрашають хату, двір. 2. поет. Зе¬ 
лена рослинність, зелень. 
КЛЕЧАЛЬНИЙ, а, е. етн. Сто¬ 

совний до зелених свят. • клечаний. 
КЛЕЧАТИ, аю, аєш, недок., що. 

Прикрашати зеленими гілками, зе¬ 
ленню. 
КЛЕШНЯ див. клішнй. 
КЛЙКАТИ, клйчу, клйчеш, не¬ 

док. кого, що. 1. Голосом, жестом 
пропонувати підійти, обізватися. 
• гукати. 2. кого. Запрошувати 
куди-небудь з певною метою. 3. до 
чого та з інфін. Пропонувати діяти 
у певному напрямку. • закликати. 
// □ клйкання. 4. розм. ким або чим. 
Називати, іменувати когось. □ клй- 
катися. 
КЛИН, ч. 1. род. а. Загострений 

з одного боку і розширений з про¬ 
тилежного шматок дерева чи мета¬ 
лу для розколювання, розщеплення 
чого-небудь. □ клинбк, клинець, 
клинцювати. 4- Вбйти (забйти) 

клин між ким — посварити кого- 
небудь між собою; Клин клйном 
трбба вибив&ти — знищувати на¬ 
слідки якоїсь дії чи стану тими 
ж засобами, через які вони стали¬ 
ся. 2. род. а. Трикутна вставка 
в одязі, а також трикутна, часто ви¬ 
сунута гострим кінцем уперед фор¬ 
ма чого-небудь. 3. род. у. Ділянка 
землі взагалі або частина земель¬ 
ного угіддя, що виділяється за пев¬ 
ною ознакою. // □ клиноподібний, 
клинуватий, клинчастий, 4. у знач, 
присл. клйном. У формі гострокут¬ 
ного трикутника, -б* Світ [не] клйном 
зійшбвся на кому, чому — це [не] 
єдиний вихід (людина, предмет 
і т. ін.); нема інших [є й інші]. 
КЛИНОК, нка, ч. 1. Зменш, до 

клин. 2. Гостра частина холодної 
зброї. • лезо. 3. Шабля, кинджал 
і т. ін. 4. діад. Забитий у стіну кіло¬ 
чок для вішання чого-небудь. 
КЛИНОПИС, у, ч. Тип письма 

стародавніх народів Близького Схо¬ 
ду, що полягав у нанесенні на гли¬ 
ну або камінь рисочок клиноподіб¬ 
ної форми; також текст, написаний 
таким письмом. □ клинопйсний. 
КЛИЧ, у, ч. 1. Заклик до чого- 

небудь; гукання, кликання. • пб- 
клик. □ клйчний. 2. Крик деяких 
птахів (журавлів та ін.). // □ присл. 
клйчно. 
КЛІЄНТ, а, ч.\ у зверт. клієнте. 

1. Постійний відвідувач, покупець, 
замовник і т. ін. 2. Особа, що дору¬ 
чила ведення своєї справи адвока¬ 
тові, нотаріусу. // □ клієнтський, 
клієнтура, клієнтурний. 3. Комп’ю¬ 
тер, що користується послугами 
іншого комп’ютера, який у цьому 
випадку називається сервером. 4. 
У Стародавньому Римі — непов¬ 
ноправний громадянин, який юри¬ 
дично залежав від опікуна-патро- 
на. □ клієнтела. 
КЛГМАТ, у, ч. 1. Багаторічний 

статистичний режим погоди, одна 
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з основних географічних характери¬ 
стик певної місцевості. □ клімато- 
лбгія. 2. Сукупність штучно створю¬ 
ваних умов, необхідних для росту 
рослин, нормального самопочуття 
людей і т. ін. // □ кліматйчний. 3. 
перен. Положення, обставини, умо¬ 
ви життя, роботи де-небудь. Інвес¬ 
тиційний кліма т. 
КЛІМАТОЛОГІЯ, ї, ж. Наука 

про клімат, його формування, гео¬ 
графічний розподіл та вплив на 
органічне життя. □ кліматологіч¬ 
ний, кліматблог. 
КЛІНІКА, и, ж. 1. Лікувальна 

установа, в якій лікування хворих 
поєднується з науково-дослідною та 
педагогічною роботою. □ клініцист. 
2. Особливості перебігу хвороби. 
// □ клінічний. 
КЛГПАТИ, аю, аєш, недок., 

КЛІПНУТИ, ну, неш, док., однокр. 
1. Мимоволі швидко опускати та 
підіймати повіки, вії. • моргати. 

Кліпати очйма перед ким і без 
додатка — виявляти збентеження, 
розгубленість, ніяковіти, соромити¬ 
ся. 2. перен., розм. Світитися слаб¬ 
ким миготливим світлом. • блйма- 
ти, мерехтіти. // □ кліпання. 
КЛІПС, а, ч. і КЛГПСА, и, ж. 1. 

спец. Затискач для скріплення, за¬ 
кріплення чого-небудь. 2. перев. ми. 
Сережки, що прикріпляються до вух 
затискачами без проколювання мо¬ 
чок. 
КЛІТЙНА, и, ж. 1. Найпростіша 

одиниця будови організму, яка скла¬ 
дається з протоплазми, ядра та обо¬ 
лонки. □ клітйнний. 2. Те саме, що 
клітка (у 3 знач.). 3. Те саме, що 
клітка (у 1 знач.). 
КЛГТКА, и, ж. 1. Закрите при¬ 

міщення для птахів, тварин і т. ін. 
зі стінками з металевих або дерев’я¬ 
них прутів. • клітйна. Д Груднй 
клітка — верхня частина кістяка 
людини й тварини, що складається 
з груднини, грудних хребців і ре¬ 

бер, а також утворена ними порож¬ 
нина; Сходові клітка — місце в бу¬ 
динку для сходів. 2. спец. Пристрій 
для піднімання й спускання по шах¬ 
товому стовбуру людей, вагонеток. 
Підіймальна клітка. • кліть. 3. 
Чотирикутник на поверхні чого-не¬ 
будь, утворений перехресними 
лініями. • крата, клітйна. // □ кліт- 
ковйй. 
КЛІШНЯ, і, рідше КЛЕШНЯ, 

і, і, ж. Кінцева частина ніжки рака 
та інших ракоподібних, що зовні на¬ 
гадує кліщі. □ клішнеподібний. 
КЛІЩІ, ів, мн. 1. Металевий 

інструмент у вигляді щипців із за¬ 
гнутими всередину кінцями для 
захоплювання, тримання чи затис¬ 
кання чого-небудь. Тримати 
в кліщах кого — примушувати ко¬ 
гось дотримуватися суворої дисцип¬ 
ліни, обмежувати чиюсь свободу 
дій. 2. перен. Розташування військ 
для охоплення супротивника з боків. 
4» Брбти (взйти) в кліщі — охоп¬ 
лювати з боків супротивника. 3. 
розм. Клішні рака. 4. спец. Дерев’¬ 
яний овал у хомуті. // □ кліщовйй 
(до 1, 4 знач.). 
КЛОПІТ, поту, ч. 1. Неспокій, 

хвилювання через щось або когось. 
• турббта, тривбга. -Ф- На клопіт 
чий — на шкоду, на біду комусь. 2. 
Заняття, справа, робота, пов’язані 
з труднощами щодо їх виконання, 
здійснення. • клопітня, клопотнеча. 

Без клопоту — без труднощів, 
не докладаючи зусиль. 3. Піклуван¬ 
ня про кого-, що-небудь. Брбти 
на себе клбпіт — створювати собі 
зайві ускладнення, братися за об¬ 
тяжливу, марудну справу. 4. Об¬ 
тяжливий, неприємний обов’язок. 
• тягар. 5. розм. Певна справа, 
ділова потреба. *Ф* Завдавати 
клопоту кому— а) хвилювати, три¬ 
вожити когось; б) створювати для 
когось труднощі; Не булб клбпо- 
ту — уживається для вираження 
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незадоволення або як відмова зро¬ 
бити послугу комусь. // □ кло- 
пітнйй, клопіткйй, клопітлйвий, 
клбпітність, клопітлйвість, присл. 
клбпітно, клопітлйво. 
КЛОПОТАННЯ, Я, с. 1. Дія за 

значенням клопотати й клопотати¬ 
ся. 2. Офіційне прохання у вигляді 
письмової заяви. Подати (поруши¬ 
ти) клопотання. 
КЛОПОТАТИ, очу, бчеш, недок. 

1. Турбувати, тривожити, непокої¬ 
ти кого-небудь. 2. Просити за когось, 
щось, намагатися допомогти кому, 
чому-небудь своїми турботами. 3. 
рідко. Те саме, що клопотатися (у 1 
знач.). • пбратися. // □ клопотан¬ 
ня (у 1 знач.). 
КЛОПОТАТИСЯ, очуся, бчешся, 

недок. 1. біля кого (коло і т. ін.) чого 
й без додатка. Активно займатися 
чим-небудь, старанно робити щось. 
• пбратися. 2. біля (коло) кого. До¬ 
глядати когось. 3. про кого, що, а та¬ 
кож зі спол. щоб. Докладати зусиль, 
щоб здійснити щось, домогтися чо¬ 
гось. 4. за кого. Просити за когось, 
сприяти кому-небудь у чомусь. 5. 
про кого, що, а також без додатка, 
розм. Турбуватися, хвилюватися. 
// □ клопотання (у 1 знач.), кло¬ 
потун. 
КЛОУН, а, ч:, у зверт. клбуне. 1. 

Цирковий артист-комік. 2. перен., 
зневажл. Про людину, що блазнює, 
вдає з себе дурника. // □ клоун¬ 
ський, клоунада. 
КЛОЧЧЯ, я, с. 1. Грубе волокно, 

що залишається після обробки льо¬ 
ну та конопель. -Ф- Жувати клбч- 
чя — нудно, набридливо повторю¬ 
вати те саме. □ клоччанйй, 
клоччастий. 2. чого і з означ. Жмут¬ 
ки, клаптики чого-небудь. На 
клбччя — на шматки. 
КЛУБ1, у, ч. 1. Громадська органі¬ 

зація, що об’єднує людей певного 
кола, професії для спільного відпо¬ 
чинку, занять спортом, розваг тощо. 

Футбольний клуб. 2. Культурно-ос¬ 
вітня організація, а також будинок, 
приміщення такої організації. 
Сільський клуб. Ц □ клубний, клу- 
бознавство. 
КЛУБ2, а, ч. Те саме, що клуббк 

(у 2 знач). □ клубовйння, клубота¬ 
ти, клуботання, клубочїти, клубо- 
чйтися. 
КЛУБ3, а, ч. Частина ноги люди¬ 

ни або тварини від тазостегнового 
до колінного суглоба, а також 
зовнішній бік верхньої частини ноги, 
тазу. • стегнб. □ клубйтий. 
КЛУБОК, бка, ч. 1. чого і без до¬ 

датка. Кулястий моток (ниток, вов¬ 
ни і т. ін.). 2. чого. Маса чого-не¬ 
будь, що набула кулястої форми. 
Клубок диму. 3. чого, перен. Нагро¬ 
мадження, скупчення почуттів, за¬ 
плутане поєднання думок, явищ 
тощо. Клубок подій. Клубкбм 
підступати до гбрла (до сбрця) — 
стискати горло, душити (про біль, 
образу тощо). 4. у знач, присл. 
клубкбм, клубк&ми. У вигляді кулі 
(див. к^ля1). □ клубчастий. 
КЛУМБА, и, ж. Квітник, що має 

форму замкнутої фігури (кола, квад¬ 
рата тощо). 
КЛУНОК, нка, ч. 1. Наповнена 

чимось дорожня торба, яку носять 
за плечима. 2. Зав’язана кінцями 
хустка, шматок тканини тощо з укла¬ 
деними в ній речами, пожитками 
й т. ін. • вузол. 3. розм. Півмішка 
чого-небудь як міра. 
КЛУНЯ, і, ж. Будівля для збері¬ 

гання снопів, сіна, полови тощо, 
а також для молотьби, віяння і т. ін. 
• стодбла. □ клунька. 
КЛЮВАТИ, клюю, клюбш, не¬ 

док., КЛЮНУТИ, клюну, клюнеш, 
док., однокр. 1. їсти, хапати щось 
дзьобом (про птахів). 2. Бити дзьо¬ 
бом. // • дзьббати. Півні клюють 
один одного в голови. □ клюва¬ 
тися, клювок. 3. перен., розм. 
Дошкуляти, допікати комусь чим- 
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небудь. 4. Схоплювати принаду, 
наживу на вудці (про рибу). 
Ф Клювйти нбсом — опускати на 
мить голову (про того, хто дрімає 
сидячи або стоячи). • куняти. 
// □ клювання. 
КЛЮЧ1, а, ч. 1. Знаряддя для 

замикання та відмикання замка, 
засува і т. ін. □ ключар, ключник, 
ключовйй. Ф Під ключ (здавати, 
здати що) — в остаточному, завер¬ 
шеному вигляді. 2. Знаряддя для 
загвинчування або відгвинчування 
гайок, болтів і т. ін., накручування 
заводних механізмів, а також зна¬ 
ряддя для натягування струн музич¬ 
них інструментів (гітари, арфи 
тощо). 3. перен. Засіб для розумін¬ 
ня, розгадування когось, чогось, для 
оволодіння чимось. Ключ до таєм¬ 
ниці. Ключ до шифру. 4. Підряд¬ 
ник до іноземного тексту; збірник 
відповідей на задачі. 5. спец. У те¬ 
леграфному апараті або радіопере¬ 
давачі — вимикач для замикання 
й розмикання електричного кола на 
різні відрізки часу відповідно до 
телеграфного коду. 6. спец. Дані, що 
визначають можливість доступу до 
інших даних. Ключ захисту. Ключ 
пам'яті. 7. муз. Знак на початку 
нотного рядка, за допомогою якого 
встановлюється висота та назва 
звуку. Басовий ключ. 8. муз. Інстру¬ 
мент для настроювання фортепіа¬ 
но, арфи, бандури і т. ін. 9. кого, 
чого і з означ. Ряд однорідних пред¬ 
метів чи живих істот, що рухають¬ 
ся один за одним, утворюючи кут. 
Ключ літаків. Журавлиний ключ. 
10. у знач, присл. ключем, ключа¬ 
ми. Один за одним. 11. архіт. 
Горішній клиноподібний камінь, що 
завершує склепіння будинку чи 
арку. 12. Жердина з гачком, на який 
чіпляють відро для набирання води 
з криниці. 13. військ. Найважливі¬ 
ший у воєнному аспекті пункт, ово¬ 
лодіння яким відкриває доступ до 

чогось, забезпечує перемогу. 14. 
спорт. В альпінізмі — найскладні¬ 
ше щодо техніки проходження місце 
маршруту під час сходження на 
гірську вершину. □ ключовйй (до 
1—6, 9 знач.). 
КЛЮЧ2, й, ч. Те саме, що дже- 

релб (у 1 знач). Бйти ключім — 
бурхливо, активно проявлятися. 
КЛЮЧКА, и, ж. 1. Дерев’яний 

або металевий гак із довгим дер¬ 
жаком для діставання, витягуван¬ 
ня чогось, а також металевий прут 
із загнутим кінцем для вимішуван¬ 
ня чого-небудь. 2. Забитий у стіну 
кілочок або гачок для вішання одя¬ 
гу тощо. 3. спорт. Спеціальна пали¬ 
ця з загнутим кінцем для гри в хо¬ 
кей. 4. діал. Паросток. 
КЛЯКАТИ, аю, йєш, недок., 

КЛЯКНУТИ, ну, неш, док. Става¬ 
ти, падати на коліна. □ клякання. 
КЛЯКНУТИ, ну, неш, недок. 1. 

Дуже змерзши, ставати малорухо¬ 
мим, утрачати чутливість. Руки 
клякнуть. • дубіти, коцюбнути, ко¬ 
літи. 2. розм. Не достигнувши, 
сохнути від спеки та суховію 
(про рослини). Пшениця клякне. 
І І □ клякнення. 
КЛЯМКА, и, ж. Дерев’яна або 

металева планка з важільцем, якою 
відчиняють і зачиняють двері, 
хвіртку тощо. □ клямковйй. 
клЯстй, кляну, клянеш, рідко 

клену, кленеш, недок. 1. Піддавати 
прокльонам. • проклинати. 2. розм. 
Виражати незадоволення грубими 
словами. • лаятися. 
клЯстйся, клянуся, клянешся, 

недок. Твердо обіцяти кому-небудь 
здійснити щось, підкріплюючи 
обіцянку якоюсь клятвою. • прися¬ 
гатися, заприсягатися, присягати. 
КЛЯТВА, и, ж. Те саме, що при- 

сйга. • присягання, заприсягання. 
□ клятвений. 
КМИН, у, ч. Трав’ яниста рос¬ 

лина родини зонтичних, а також 
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пахуче насіння цієї рослини, яке 
застосовується в кулінарії, пар¬ 
фумерії тощо. □ кмйновий, кмйн- 
ний. 
КМІТЛ ЙВИ Й, а, е. Здатний лег¬ 

ко схоплювати суть, добре й швид¬ 
ко міркувати. • тямущий, здогад¬ 
ливий. □ кмітлйвість. 
КНЙГА, и, ж.; у зверт. кнйго. 1. 

Велика обсягом або важлива за 
змістом книжка (у 1 знач.). 2. Зшиті 
в одну оправу аркуші паперу з яки- 
ми-небудь записами. 
КНИГАРНЯ, і, ж. Книжкова 

крамниця. 
КНЙЖКА, и, ж. 1. Друковане 

видання або рукопис у вигляді збро¬ 
шурованих й оправлених аркушів 
паперу. □ книжкбвий. Ф Кнйжка- 
картйнка — складна дитяча книж¬ 
ка з картинками і невеликим тек¬ 
стом. 2. Те саме, що кнйга (у 2 
знач.). 3. перев. з означ. Який-не- 
будь документ у вигляді зшитих 
докупи аркушів з певним текстом 
і місцем для офіційних зазначок. 
Трудова книжка. -Ф* Ощ&дна кнйж- 
ка — документ, що видається 
вкладникові ощадним банком; 
Чекова кнйжка — зброшуровані 
бланки чеків, що їх видає банк влас¬ 
никові поточного банківського ра¬ 
хунку. 4. Одна з великих частин 
літературного твору. 5. анат. Один 
із чотирьох відділів шлунка жуйних 
тварин. 
КНИЖКОВИЙ, а, е. 1. Прикм. 

до кнйжка (у 1 знач.); стосовний до 
книжки, властивий книжці, книж¬ 
кам. 2. Узятий, запозичений з кни¬ 
жок; не підтверджений практикою, 
відірваний від життя. • кнйжний, 
абстрактний. 
КНЙЖНИЙ, а, е 1. Характер- 

ний тільки для літературно-писем¬ 
ного викладу, невластивий живій 
мові. 2. Те саме, що книжкбвий (у 2 
знач.). // □ кнйжність, присл. 
кнйжно. 

КНИШ, а, ч. Вид білого хліба 
з загорнутими всередину краями та 
змащеного салом або олією. 
кнйшик, а, ч. 1. Зменш, до 

книш. 2. Відкритий пиріжок із сма¬ 
женою цибулею або сирою капус¬ 
тою. 
КНУР, а, ч.\ у зверт. кнуре. Са¬ 

мець свині. • кабан. □ кнурець, 
кнурйчий. 
КОАЛІЦІЯ, ї, ж. Об’єднання, 

союз, угода держав, партій і т. ін. 
для досягнення спільної мети. □ ко¬ 
аліційний. 
КОБЗА, и, ж; у зверт. кббзо. Ста¬ 

ровинний український струнно-щип¬ 
ковий музичний інструмент. □ коб- 
зар, кобзарський, кобзарство, 
кобзарювання. 
КОБЙЛА, и, ж.; у зверт. кобйло. 

1. Самка жеребця. • лошиця, кобй- 
лйця. □ кобйлячий, кобилятина, 
кобйлина. 2. перен., зневажл. Про 
високу на зріст огрядну жінку. 3. 
Те саме, що кінь (у 3 знач.). 4. У до¬ 
революційній Росії — лава, на якій 
тілесно карали засуджених. 
КОВАДЛО, а, с. 1. Важка заліз¬ 

на або сталева підставка, на якій 
кують метал. □ коваделко. 2. анат. 
У людини та ссавців — одна зі слу¬ 
хових кісточок у середньому вусі. 3. 
спец. Частина патронної гільзи, об 
яку розбивається пістон під час 
пострілу. 
ковАль, я, ч.\ у зверт. ковалю. 

Майстер, робітник, що куванням 
обробляє метал і виготовляє пред¬ 
мети з нього; робітник у кузні, що 
підковує коней. □ ковельський, ко¬ 
вальство, ковалювати, ковалю¬ 
вання. 
ковбаня, і, ж. 1. Глибока ви¬ 

боїна (переважно на дорозі), зазви¬ 
чай наповнена водою, болотом. 2. 
Глибоке місце, яма у річці, озері 
тощо. • вйрва. □ ковбанитися. 
КОВДРА, и, ж. Тепле вкривало, 

яким люди накриваються в постелі. 
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Шерстяна ковдра. Пухова ковдра. 
• одіяло. □ кбвдрочка. 
КОВЗАНИ, (в, мн. (одн. ковзйн, 

а, ч.). Вузькі сталеві полозки, що 
кріпляться до взуття для ковзання 
по льоду. □ ковзаняр, ковзаняр¬ 
ський. 
КОВЗАТИ, аю, аєш, иедок.у 

КОВЗНУТИ, ну, НЄШ, ДОК., однокр. 
1. Плавно рухатися, посуватися гла¬ 
денькою, слизькою поверхнею; втра¬ 
чати стійкість на такій поверхні. 
• ковзатися. -Ф* Кбвзати по по¬ 
верхні чого — не заглиблюватися 
в сутність чого-небудь, обмежувати¬ 
ся загальним, приблизним зна¬ 
йомством із чимось. 2. перен. 
Плавно і легко рухатися, ледве до¬ 
торкаючись до чогось. Тінь ковзну¬ 
ла по стіні. 3. перен. З’являтися час 
від часу (про усмішку). 
// □ ковзання. 
КОВИЛА, й, ж. Степова трав’я¬ 

ниста рослина родини злакових із 
вузьким листям і квітками, зібра¬ 
ними у пухнасті волоті. • тйрса. 
□ ковилбвий. 
КОВГНЬКА, и, ж. 1. Палиця з за¬ 

гнутим кінцем. • кбстур. 2. діал. 
Дитяча гра, схожа на хокей, у якій 
палицею (ковінькою) ганяють обру¬ 
бок дерева або камінець. -Ф* Нй руку 
ковГнька кому— саме цього і треба. 
КОВПАК, а, ч. 1. Головний убір 

конусоподібної, рідше овальної та 
іншої форми. Блазенський ковпак. 
2. Накривка, накриття круглої, ко¬ 
нусоподібної та іншої форми над чи¬ 
мось. // □ ковпачок. 
КОВТАТИ, аю, аєш, недок., КОВ¬ 

ТНУТИ, ну, неш, док. Рухом мус¬ 
кулатури горла проштовхувати що- 
небудь із порожнини рота 
у стравохід. □ ковток, ковтання, ков¬ 
тальний. *❖* Ковтати сльози — стри¬ 
мувати сльози, намагатися не пла¬ 
кати; Ковтйти слйнку (слйну) — 
жадібно дивитися на що-небудь, 
хотіти з’їсти щось смачне, але не¬ 

досяжне; Ковтйти словй — нечітко, 
нерозбірливо вимовляти слова. 
КОД, у, ч. 1. Система символів 

для передавання, обробки та збері¬ 
гання (запам’ятовування) різної 
інформації. 2. Ключ до способу 
шифрування чи розшифровування 
тексту. // □ кодувати, кодування, 
кодувальник. А Генетйчний код — 
властива живим організмам єдина 
система запису спадкової інфор¬ 
мації в молекулах нуклеїнових кис¬ 
лот у вигляді послідовності нуклео- 
тидів. 
КОДИФІКАЦІЯ, ї, ж. Одна 

з форм систематизації законів та 
інших нормативних актів, що регу¬ 
люють певну галузь суспільних 
відносин. □ кодифікаційний, коди¬ 
фікувати, кодифікування. 
КОЖНИЙ, КОЖЕН, жна, жне, 

займ. означ. 1. Один з усіх, узятий 
окремо; будь-який із даного ряду. 
• всякий (усякий). 2. у знач. ім. 
кбжний, кбжен, жного, ч. Будь-яка, 
всяка людина. 
КОЖУХ, а, ч. 1. Довга, не вкри¬ 

та сукном шуба з великим коміром, 
пошита зазвичай з овечої шкури 
хутром досередини. □ кожушйна, 
кожушаний, кожухар. 2. техн. Обо¬ 
лонка, накриття, футляр тощо для 
ізоляції або запобігання пошко¬ 
дженню споруд, механізмів та їх ча¬ 
стин. // □ кожухбвий. 
КОЗА, й, ж.\ узверт. кбзо. 1. Не¬ 

велика рогата жуйна тварина ро¬ 
дини порожнисторогих, що дає мо¬ 
локо, м’ясо тощо; самиця козла. 
□ кбзячий, козеня, козівнйцтво, 
козівнйк. 2. перен., розм. Про жва¬ 
ву, рухливу дівчину. Козй-дере- 
зй — фольклорна назва кози. 
КОЗАК, а, ч.\ у зверт. козаче. 1. 

В Україні у XV — XVIII ст. — вільна 
людина із кріпосних селян чи 
міської бідноти, що втекла на 
південні землі України та брала 
участь у визвольній боротьбі проти 
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татаро-турецьких і польських за¬ 
гарбників, а також нащадки такої 
людини; у Росії XVI — XVIII ст. — 
вільна людина із кріпосних селян 
або міської бідноти, що втекла на 
окраїни держави (Дон, Яїк). □ ко¬ 
заччина. 2. У дореволюційній Росії 
з XVIII ст. — представник військо¬ 
вого стану, уродженець Дону, Ку¬ 
бані та інших військових областей. 
// □ козацький, козацтво. 3. Пару¬ 
бок, юнак, неодружений чоловік; 
молодецький, ставний парубок. 
• молодець. 4. розм. Відважний, 
завзятий, хоробрий чоловік. 5. Те 
саме, що козачбк (у 3 знач). 
КОЗАКУВАТИ, ую, уєш, недок. 

1. заст. Бути козаком (у 1—2 знач.). 
2. розм. Парубкувати. // □ козаку¬ 
вання. 
КОЗАЧОК, чкй, ч.\ у зверт. ко¬ 

зачку. 1. Зменш.-пестл. до коз&к 
(у 1—4 знач.). 2. У стародавньому 
дворянському побуті — хлопчик- 
слуга. 3. Веселий, жвавий україн¬ 
ський танець (спочатку був пошире¬ 
ний серед козацтва), а також музика 
до цього танцю. □ козачкбвий. 4. Ко¬ 
маха ряду напівтвердокрилих, звер¬ 
ху яскраво-червона з плямистим 
чорним малюнком, а знизу — чор¬ 
на. 
КОЗЕЛ, зла, ч:, у зверт. кбзле. 1. 

Дика жуйна тварина родини порож¬ 
нисторогих, що живе переважно 
в горах. 2. Самець кози. • цап. 
-Ф* Як з козлб молок& — немає жод¬ 
ної користі від кого-, чого-небудь; 
Козбл відпущення — про людину, 
на яку звалюють чужу провину, 
відповідальність за чийсь учинок. 
3. розм. Вид гри в доміно, карти; 
той, хто програв у такій грі. За¬ 
бивати козлй — грати в доміно. 4. 
спорт. Гімнастичний снаряд для пе¬ 
рестрибування у вигляді короткої 
колоди на чотирьох високих ніжках, 
оббитої шкірою або дерматином. 5. 
спец. Метал, сплав, що застиг під 

час плавлення й прилип до стінок 
печі, ківша. 
КОЗЕРІГ, рбга, ч.\ у зверт. козе- 

рбже. 1. Дикий гірський козел з ве¬ 
ликими рогами. 2. астр.у тільки одн. 
(Козеріг) — одне з дванадцяти 
сузір’їв зодіаку. 3. Про людину, що 
народилася у кінці грудня — січні, 
коли Сонце знаходиться у сузір’ї 
Козерога. 
КОЗИР, я, ч. 1. У картярській 

грі — карта тієї масті, що оголо¬ 
шена старшою і б’є будь-яку карту 
інших мастей. □ козйрний, козиря¬ 
ти (ходити з козиря), козирйться (іде 
козирна карта). 2. перен. Те, що 
у відповідальний момент може 
дати комусь перевагу у чому-не- 
будь. -Ф* Ходйти кбзирем — трима¬ 
тися по-молодецьки, поважно або 
гордовито, зарозуміло. Кбзир-дГвка, 
розм. — про сміливу, спритну, гос¬ 
тру на язик дівчину. 
КОЗИРОК, рка, ч. 1. Напівкруг¬ 

лий щиток кашкета, що виступає 
перед чолом, а також щиток для 
захисту очей, який надягають окре¬ 
мо (без головного убору). Д Бр&ти 
(взйти) під козирок — вітати по- 
військовому, прикладаючи руку до 
козирка; козиряти. □ козиряння. 2. 
у знач, присл. козиркбм. Перпен¬ 
дикулярно приклавши до чола до¬ 
лоню. 3. розм. Піддашок. 
КОЗУБ, а, ч. Ручний кошик, пле¬ 

тений з лози або лубу. • кбзубень, 
рідко козубня. □ козуббк, козубець, 
козубенька. Козубом стйти — 
зробитися дуже твердим від моро¬ 
зу, задубіти (про мокрий одяг). 
КОЇТИ, кбю, кбїш, недок. Роби¬ 

ти щось недобре. • чинйти, вироб¬ 
ляти. □ кбїтися. 
КОКЕТУВАТИ, ую, уєш, недок 

1. Своїми манерами, поведінкою, 
одягом і т. ін. намагатися сподоба¬ 
тися кому-небудь, викликати в кого- 
небудь зацікавлення собою. □ ко¬ 
кетка, кокетство, кокетливий. 
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кокетний, кокетливість, кокетність, 
присл. кокетливо, кокетно. 2. чим, 
перен. Виставляти що-небудь напо¬ 
каз. • хизуватися. // □ кокетування. 
КОКС, у, ч. Тверда, міцна порис¬ 

та маса, яку одержують шляхом 
нагрівання вугілля, торфу або на¬ 
фти до високих температур без до¬ 
ступу повітря і застосовують як 
паливо і відновник у металургії, 
а також як фільтрувальний мате¬ 
ріал у хімічній промисловості. 
□ кбксовий, коксувальний, кок¬ 
сівний, коксувати, діеприкм. коксб- 
ваний. 
КОКТЕЙЛЬ, ю, ч. 1. Напій із 

суміші спиртних напоїв з додаван¬ 
ням цукру, прянощів, фруктів тощо, 
а також безалкогольний напій, при¬ 
готований із суміші вершків або 
молока з соками і морозивом, кави 
з морозивом і т. ін. Молочний кок- 
тейль. 2. перен. Ділова або дружня 
зустріч, під час якої п’ють коктейлі. 
3. перен. Про те, що поєднує в собі 
що-небудь неоднорідне, різне. 4. 
Особливим чином приготований 
лікувальний напій або рідкий 
лікарський препарат, що містить 
декілька компонентів. Д Киснбвий 
коктейль — лікувальна суміш, на¬ 
сичена киснем. 
КОЛЕГА, и, ж:, у зверт. колего. 

Товариш за місцем праці, фахом, 
за навчанням у вищій школі тощо. 
КОЛЕДЖ, у, ч. Вищий або се¬ 

редній навчальний заклад. 
КОЛЕЖ, у, ч. Середній навчаль¬ 

ний заклад у Франції, Бельгії, 
Швейцарії, Канаді та деяких інших 
країнах. 
КОЛЕКТИВ, у, ч:, у зверт. колек- 

тйве. Група людей, об’єднаних 
спільною працею, діяльністю або 
інтересами. □ колектйвний, ко- 
лектйвність, присл. колектйвно. 
КОЛЕКТОР, ч. 1. род. а. Уста¬ 

нова, що збирає і розподіляє що- 
небудь між підвідомчими організа¬ 

ціями. Бібліотечний колектор. 2. 
род. а. Частина динамо-машини, за 
допомогою якої змінний струм пе¬ 
ретворюється в постійний. 3. род. 
у. Трубопровід, до якого приєдну¬ 
ють кілька трубопроводів меншого 
діаметра. 4. род. у. Підземний ка¬ 
нал, у який укладають кабелі або 
труби. // □ колекторний. 5. род. а; 
у зверт. колекторе. Особа, яка зби¬ 
рає, описує і зберігає зразки чого- 
небудь (гірських порід, ґрунтів 
тощо). 
КОЛЕКЦІЯ, ї, ж. Систематизо¬ 

ване зібрання однорідних пред¬ 
метів, що зазвичай мають наукову, 
художню, історичну та іншу цін¬ 
ність. Колекція картин. • збиранй- 
ця. □ колекційний, колекціонувати, 
колекціонер, колекціонерський, ко¬ 
лекціонерство. 
КОЛЕСО, а, с. 1. Коло (зі спиця¬ 

ми або суцільне), що обертається на 
осі й служить для приведення в рух 
наземних засобів пересування, а та¬ 
кож деталь такої форми для пере¬ 
дачі або регулювання руху в різних 
механізмах. □ коліща, колісний, 
колісник, коліснйцтво. Чбртове 
кблесо — вид атракціону у вигляді 
високої споруди, що має форму кола 
й обертається вертикально з при¬ 
кріпленими перпендикулярно до 
нього кабінами для сидіння. 
4» Вставляти (ставити) п&лиці 
в колбса кому — перешкоджати; 
На колбсах б^ти — перебувати 
в дорозі, їздити з одного місця 
в інше; ГГйте кблесо до вбза (у вб- 
зі) —зайвий, непотрібний (про ко¬ 
гось або щось); Оглядатися (пози¬ 
рати і т. ін.) на з&дні колбса — 
діяти обережно, обачно. 2. у знач, 
присл. колесом. По колу. 3. перен. 
Про зміну життєвих подій, фактів 
і т. ін. Колесо історії. 
КОЛИВАТИСЯ , аюся, аєшся. 

недок. 1. Ритмічно рухатися з боку 
в бік, вперед і назад або згори вниз; 
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трохи гойдатися; похитуватися 
(у такт роботи, ходьби тощо). □ ко¬ 
ливати, коливальний, коливнйй. 2. 
перен. Ставати іншим, інакшим; 
існувати в межах певних величин. 
• змінюватися, мінятися. // □ ко¬ 
ливання. 
КОЛИВО, а, с, церк. Поминаль¬ 

на кутя, каша з пшениці, рису і т. ін. 
із солодкою підливою. • кутя. 
КОЛИХАТИ, колишу, колйшеш, 

рідко колихаю, колихаєш, недок., 
КОЛИХНУТИ, ну, неш, док., од- 
нокр. і КОЛИСАТИ, колишу, колй¬ 
шеш, рідко колисаю, колисаєш, не¬ 
док. 1. Злегка гойдати що-небудь 
гнучке, висяче; гойдати (дитину) 
в колисці. 2. Гойдати чим-небудь 
гнучким, висячим і т. ін. // □ коли¬ 
хання, колисання, діеприкм. колй- 
ханий, колйсаний. 
КОЛИШНІЙ, я, є. 1. Який був 

колись давно. • минулий. / Який був 
трохи раніше. • попередній. 2. 
у знач. ім. колйшнє, нього, с. Те, що 
було колись давно. • минуле. 3. 
Який утратив попереднє становище, 
призначення, попередній вигляд. 
КОЛГБРІ, невідм., ч. і ж. Підряд 

птахів ряду довгокрилих. Наймен¬ 
ший птах на земній кулі (вагою від 
1,6 до 20 грамів); водиться в Аме¬ 
риці; живиться нектаром квітів, 
комахами та павуками; має гарне 
яскраве оперення. 
КОЛГЗІ ял, ж. І. Зіткнення про¬ 

тилежних поглядів, прагнень, інте¬ 
ресів. / Зображення у художньому 
творі життєвих конфліктів. 2. юр. 
Розходження між правовими нор¬ 
мами, що регулюють однакові пра¬ 
вовідносини. 
КОЛГНО, а, с. І. Суглоб, що 

з’єднує гомілкову кістку зі стегно¬ 
вою; місце згину ноги. / Частина 
одягу, що прикриває це місце ноги. 
На штанях витерті коліна. // • ко- 
лінко. // □ колінний.Устати 
(піднятися) з колін — звільнитися 

від гніту, поневолення; Гн^ти колі¬ 
на — бути покірним; підлещувати¬ 
ся; Жабі (горобцеві) по коліна — 
неглибоко; Мбре по коліна (по ко¬ 
ліно) — ніщо не лякає; Поставити 
на коліна кого— примусити підко¬ 
ритися. 2. перев. мн. Ноги від колін¬ 
ного суглоба до таза. Сндітн у ма¬ 
тері на колінах. 3. Окрема частина 
чого-небудь зігнутого або такого, що 
має вигляд ламаної лінії, від одно¬ 
го вигину чи повороту до іншого; са¬ 
мий кут вигину, повороту; місце 
вигину, з’єднання частин. Коліно 
річки. Коліно труби. 4. у знач, 
присл. коліном. Під кутом. 5. Час¬ 
тина, ланка стебла злаків та деяких 
інших рослин. Коліно бамбука. 
□ колінчастий, колінчатий, колін¬ 
куватий (до 3, 5 знач.). 6. розм. Пев¬ 
на частина, закінчений мотив у му¬ 
зичному творі, пісні тощо; окрема 
фігура у танці, що вирізняється 
ефектністю. // □ колінце. -Ф* Вики¬ 
дати (одкблювати і т. ін.) коліна — 
а) робити якісь незвичайні фігури, 
рухи в танці; б) робити несподівані, 
незвичайні або безглузді вчинки. 7. 
Покоління в родоводі. • рід. / Про 
ступінь спорідненості. Родич у тре¬ 
тьому коліні. 
КОЛІР, льору, ч. І. Світловий тон 

чого-небудь. • барва, забарвлення. 
□ кблірний, кольорбвий, кольо- 
рбвість. 2. перев. ми., перен. Вира¬ 
жальні засоби мови, музики, сценіч¬ 
ного мистецтва тощо. 
колГти, ію, ієш, недок., розм. 

Те саме, що клйкнути (у І знач.). 
КОЛІЯ, і, ж. І. Наїжджене за¬ 

глиблення від коліс на дорозі. 2. За¬ 
лізничний або трамвайний шлях, що 
складається з двох паралельно про¬ 
кладених рейок. • полотно. □ ко¬ 
лійний, колійник. 3. перен. Узвичає¬ 
ний, природний плин, перебіг 
чого-небудь (життя, справ тощо). 

Вибив&ти з [своєї, звичайної 
і т. ін.] колії — порушувати узвичає- 
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ний хід життя, перебіг справ, ста¬ 
вити в незвичайні умови. 4. діал. 
Поїзд. 
КОЛО1, а, с. 1. Замкнена крива, 

всі точки якої однаково віддалені 
від центра. Д Полйрні кбла — па¬ 
ралелі у Північній і Південній 
півкулях із широтами 66*33’. 2. Така 
крива, утворена з різних предметів. 
Д Єлектрйчне кбло — сукупність 
тіл або середовищ, що утворюють 
замкнений шлях для електричного 
струму; Кбло кровоббігу — за¬ 
мкнений шлях руху крові в організмі. 
-Ф* Зачарбване кбло — збіг обста¬ 
вин, з якого важко знайти вихід. 3. 
у знач, присл. кблом. Утворюючи 
таку криву. 4. Частина площини, 
обмежена такою замкненою кривою. 
• круг. 5. Предмет, що має форму 
круга або кільця / Деталь маши¬ 
ни, механізму чи пристрою у ви¬ 
гляді кола для передачі або регу¬ 
лювання руху. • кблесо. 6. 
Різновид хороводного танцю. 7. 
перен. Певна замкнена ділянка, 
сфера, що окреслює у своїх ме¬ 
жах розвиток, здійснення чого- 
небудь; перелік таких ділянок, 
сфер і т. ін. Коло обов’язків. Коло 
проблем. Коло змагань. 8. перен. 
Сукупність, група людей, об’єдна¬ 
них певним соціальним станови¬ 
щем, професією, спільними інте¬ 
ресами тощо. Коло науковців. 
Авторитетні кола. 
КОЛО2, прийм., з род. 1. Ужи¬ 

вається на позначення предмета, 
місця або істоти, поблизу чи біля 
яких відбувається дія, хтось чи щось 
знаходиться, перебуває. • біля, 
побіля, край, при. / Уживається для 
позначення осіб чи предметів, сто¬ 
совно яких відбувається і на які 
спрямована дія (з дієсловами «по¬ 
ратися», «клопотати», «доглядати» 
і т. ін. та віддієслівними іменника¬ 
ми від них). 2. Указує на приблизну 
кількість, неточно визначений час. 

КОЛОВОРОТ1, у, ч. 1. Утворю¬ 
ваний течіями обертальний рух води 
у річках, морях і т. ін., а також 
місце, де відбувається цей рух. 
• колбвертень, колбверть, вир, во¬ 
доверть, крутіж. 2. перен. Рух по 
колу, повторення чого-небудь у тій 
самій послідовності; стрімка безпе¬ 
рервна зміна, безупинний рух чого- 
небудь. // □ коловорбтний. 
КОЛОВОРОТ2, а, ч. 1. Ручний 

інструмент для свердління отворів 
(переважно в деревині), загвинчу¬ 
вання шурупів, гайок тощо; має 
вигляд сталевої вигнутої рукояті 
(скоби) із пристроєм для затиску¬ 
вання свердел і викруток. 2. Ванта¬ 
жопідйомний пристрій у вигляді 
вала з ручкою, на який намотуєть¬ 
ся канат чи ланцюг. • кбрба. 
КОЛОДА, и, ж. 1. Товстий стов- 

бур зрубаного дерева (очищений від 
гілля й без верхівки) або частина 
такого стовбура. □ колбддй, ко¬ 
лодяччя. 2. перен., лайл. Про не¬ 
зграбну або тупу, нечулу людину. 
-Ф* Чбрез пень колбду — абияк, не¬ 
дбало, невміло, повільно. 3. Обру¬ 
бок товстої деревини з видовбаною 
серединою, уживаний для різних 
господарських потреб (як вулик, чо¬ 
вен, ночви і т. ін.). // • колбдка. 
□ колбдний. 4. Те саме, що колбд¬ 
ка (у 6 знач.). 
КОЛОДКА, и, ж. 1. Зменш, до 

колбда (у 1 знач.). 2. Те саме, що 
колбда (у 1,3 знач.). 3. Оправа або 
ручка (з дерева, металу тощо), до 
якої кріпиться основна діюча час¬ 
тина певного предмета. Колодка 
ножа. □ колодочковий. 4. Планка 
із застібкою для носіння на грудях 
орденів, медалей, орденських 
стрічок. 5. Шматок дерева, виріза¬ 
ний у формі ступні людини, на яко¬ 
му виготовляють взуття. • копйл. 
/ Взуття з дерев’яною підошвою або 
видовбане з дерева. 6 перев. мн.у 
іст. Важкі дерев’яні кайдани, що 
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надівалися на ноги, руки і шию в’яз¬ 
неві. • дйба. □ колбдник. 7. Дерев’я¬ 
ний або металевий брусок у гальмі. 
□ колбдкбвий. 8. етн. Обрубок де¬ 
рева, який прив’язувала жінка не¬ 
одруженому чоловікові у понеділок 
сирного тижня; чоловік мав воло¬ 
чити колодку, доки не відкупиться. 
КОЛОДЯЗЬ, я, ч. 1. Спеціально 

викопана й укріплена дерев’яним 
зрубом, залізобетонними кільцями 
або кам’яною кладкою яма для до¬ 
бування води з водоносних шарів 
ґрунту. • кринйця. 2. перев. з оз- 
нач.у спец. Різного розміру та гли¬ 
бини вертикальна свердловина, що 
служить для певних технічних по¬ 
треб. // □ колбдязний, колбдязник. 
КОЛОМЙЙКА, и, ж. 1. Україн¬ 

ська народна пісня на зразок 
частівки, особливо поширена в за¬ 
хідних областях України, на Закар¬ 
патті й Буковині. □ коломийкар. 2. 
Гуцульський масовий танець, вико¬ 
нуваний у супроводі народного ор¬ 
кестру і жартівливої пісні — коло¬ 
мийки; основна фігура танцю — 
замкнуте коло. // □ коломййковий. 
КОЛОНА, и, ж. 1. Елемент архі¬ 

тектурної споруди у вигляді висо¬ 
кого стовпа, що підтримує верхню 
(зовнішню або внутрішню) її час¬ 
тину; має базу, стовбур, капітель. 
□ колонний,колонада,колонадний. 
/ Пам’ятник у вигляді стовпа. 2. 
Визначене розташування військових 
частин, груп людей, машин і т. ін., 
що послідовно рухаються одна за 
одною, ряд за рядом. / Певна гру¬ 
па людей (шоферів, трактористів 
і т. ін.), що спільно виконують якесь 
завдання. 3. Ряд цифр, слів, по¬ 
слідовно розміщених по вертикалі. 
• колбнка, стовпець. 4. Назва апа¬ 
ратів циліндричної форми. 
// □ колбнка. 
КОЛОНІЯ, ї, ж. 1. Країна або 

територія, позбавлена політичної та 
економічної незалежності, що пере¬ 

буває під владою іноземної держа¬ 
ви (метрополії). □ колоніальний, 
колонізація, колонізаційний, коло¬ 
нізатор, колоніст, колонізувати, 
дієприкм. колонізбваний. 2. Посе¬ 
лення вихідців, переселенців з іншої 
країни, області. 3. Товариство зем¬ 
ляків у чужій країні. • землйцтво. 
4. Заклад спеціального призначен¬ 
ня (лікувальний, виправний тощо). 
5. У стародавньому світі — посе¬ 
лення, засновані греками, римляна¬ 
ми, фінікійцями та ін. на чужих зем¬ 
лях. 6. біол. Складне об’єднання 
організмів, утворене однаковими 
або різними особинами. / Су¬ 
купність ссавців, птахів одного чи 
різних видів, пов’язаних спільним 
місцем проживання. / Скупчення 
бактерій у поживному середовищі. 
КОЛОНТИТУЛ, а, V., друк. На¬ 

пис зверху кожної сторінки над тек¬ 
стом (у правому чи лівому кутку) 
у деяких книгах, журналах і т. ін., 
що повторює прізвище автора, на¬ 
зву книги або журналу, окремої 
статті, розділу тощо, а також пер¬ 
ше й останнє слово сторінки чи по¬ 
чаткові літери цих слів (у словни¬ 
ках і подібних виданнях); до 
колонтитула входить також поряд¬ 
ковий номер сторінки (колонцифра), 
у ньому можуть бути лінійки й при¬ 
краси. 
КОЛОРЙТ, у, ч 1. Гармонійне 

поєднання фарб, кольорів та їх 
відтінків у багатобарвному творі 
живопису (картині, кольоровій гра¬ 
вюрі, фресці і т. ін.); домінуючі ко¬ 
льори, що створюють загальний тон 
картини, краєвиду, предмета. 
□ колорйст. 2. перен. Сукупність 
особливостей, своєрідність чого-не¬ 
будь (художнього твору, епохи, 
місцевості тощо) // □ колористйч- 
ний, колорйтний, колорйтність, 
присл. колорйтно. 
кОлос, ч.\ узверт. кблосе. 1. род. 

а. Суцвіття злаків і деяких інших 
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рослин, у якому квітки розташовані 
вздовж верхньої частини стебла. 
• колосок. □ колосовйй, колосбк, 
колоскбвий, колосистий, колосйс- 
тість, присл. колосйсто; колосйтися, 
колосіння. 2. род. у. Сукупність та¬ 
ких суцвіть. • колосся. 
КОЛОС, а, ч. 1. Статуя, споруда 

величезних розмірів. Д Колос Ро¬ 
доський — велетенська (близько 
70 м заввишки) мідна статуя дав¬ 
ньогрецького бога сонця Геліоса, 
споруджена на острові Родосі 
в III ст. до н. е. і зруйнована земле¬ 
трусом; одне з семи чудес світу. 2. 
перен. Про щось (когось) винятково 
велике або важливе. • велетень, 
гігант. □ колосальний, колосаль¬ 
ність, присл. колосально. -Ф* Колос 
на глйняних ногах — про щось 
зовні величне, а насправді слабке, 
неміцне. 
КОЛОТИ, колю, колеш, недок. І. 

Торкати або проколювати чим-не- 
будь гострим, завдаючи болю. 
/ Викликати почуття болю, що на¬ 
гадує укол (про мороз, вітер і т. ін.). 
/ безос., у чому. Боліти (про гострий, 
різкий повторюваний біль у якійсь 
частині тіла). // • штрикати, шпи¬ 
гати. □ колька, колючий, колючий. 
2. Ранити або убивати чим-небудь 
гострим. 3. Ударом чого-небудь по¬ 
дрібнювати щось тверде. □ колоття. 
// □ діє при км. колотий. 4. перен. 
Уїдливо дорікати, зауважувати 
кому-небудь. // □ коління. -Ф* Ко¬ 
лоти очі кому— а) докоряти кому- 
небудь; б) дошкуляти кому-не¬ 
будь, викликати в когось 
роздратування. 
колотйти, очу, бтиш, недок. І. 

Розмішувати, збовтувати що-небудь 
рідке. • мішати. / Робити щось ка¬ 
ламутним. • каламутити. / Вироб¬ 
ляти певним способом (про масло). 
2. перен. Викликати неспокій, неза¬ 
доволення; викликати замішання, 
хвилювання. / безос. Трусити від 

гніву, роздратування. // □ колотй- 
тися, колотіння. 
КОЛОТНЕЧА, і, ж. 1. Безладний 

рух, метушня, гомін людей. • сум’¬ 
яття. / Стихійний вияв незадоволен¬ 
ня своїм становищем. • заворушен¬ 
ня. 2. Побутові суперечки, сварки. 
• колотня,гризня, гризотня. 
КОЛОШКАТИ, аю, аєш, недок.у 

розм. 1. Викликати страх у кого-не- 
будь; лякаючи кого-небудь, приму¬ 
шувати схоплюватися з місця, тіка¬ 
ти, кидатися врозтіч. • лякати, 
полохати. 2. Раптово порушувати 
спокій, сон і т. ін. • турбувати. 3. 
рідко. Робити кошлатим, розкуйов¬ 
дженим. • кошлатити. 
КОЛОШМАТИТИ, ачу, атиш, 

недок. 1. Розвіваючи в різні боки, 
скуйовджувати, кошлатити що-не¬ 
будь. / (про собак) Нападаючи на 
когось, смикати його, кусати. 2. 
Сильно бити кого-небудь. / Бити, 
завдаючи ударів зброєю. • громйти. 
КОЛУПАТИ , аю, аєш, недок. 1. 

Робити заглибини, ямки, руйнуючи 
поверхню, відділяючи, відколюючи 
шматки чого-небудь. -Ф* Колупати 
піч (комин) — виконувати обрядо¬ 
ву дію під час сватання (про дівчи¬ 
ну). 2. Проникати всередину чого- 
небудь, видаляючи звідти якісь 
частинки. Колупати у вусі. • колу¬ 
патися. // • копирсати. 3. перен., 
фам. Одержувати великими сума¬ 
ми (про гроші^). 
КОЛЮЧИИ, а, е. 1. Такий, що 

може колоти і колотися. / Який має 
колючки. / Який викликає почуття 
болю, що нагадує укол (про мороз, 
вітер тощо). 2. перен. Дошкульний, 
уїдливий, ущипливий. / перен. 
Різкий у висловленні поглядів, ду¬ 
мок (про людину). / перен. Проник¬ 
ливо гострий (про очі, погляд). 
// □ колючість. 
КОЛЯДКА, и, ж. 1. Народна ка¬ 

лендарно-обрядова величальна 
пісня, виконувана на різдвяні свя- 
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та; належить до найдавніших видів 
народнопоетичної творчості. • ко¬ 
ляда. □ колядний, колядкбвий. 2. 
Обряд колядування. // □ колядува¬ 
ти, колядування, колядник, коляда. 
КОМА', и, ж., грам. Розділовий 

знак(,), уживаний для відокремлен¬ 
ня чи виділення різних складових 
частин простого та складного ре¬ 
чень. 
КОМА2, и, ж., мед. Важкий, за¬ 

грозливий для життя стан організ¬ 
му, то характеризується втратою 
свідомості, розладом "функцій усіх 
органів чуття, порушенням крово¬ 
обігу, дихання, процесів обміну. 
□ коматозний. 
КОМАНДА, и, ж. 1. Короткий 

усний наказ командира за встанов¬ 
леною військовим статутом формою. 
/ Чие-небудь розпорядження, 
висловлене коротко, владно. 2. Ке¬ 
рівництво військовою частиною. 
• командування. □ командйр. 
// □ командувати. 3. Загін, підроз¬ 
діл, група людей, сформовані для 
виконання певних обов’язків або 
робіт. Розвідувальна команда. По¬ 
жежна команда. 4. Особовий склад, 
екіпаж судна. 5. Спортивний колек¬ 
тив на чолі з капітаном. 6. Елект¬ 
ричний сигнал, що передається 
лінією зв’язку і забезпечує автома¬ 
тичне спрацювання приладів і при¬ 
строїв; код, що визначає виконання 
електронною обчислювальною ма¬ 
шиною відповідної операції. 
// □ командний. 
КОМАР, а, ч.\ у зверт. комаре. 

Дрібна двокрила кровоссальна ко¬ 
маха з тонким тільцем і довгим хо¬ 
ботком. -Ф* Комар нбса не підтб- 
чить — нема чого закинути, нема 
до чого причепитися. □ комарня, на¬ 
комарник, комарйний, комарів. 
КОМАХИ, ах, мн. (одн. комаха, 

и, ж.; у зверт. комахо). 1. Клас без¬ 
хребетних членистоногих тварин, до 
якого належать жуки, мухи, бджо¬ 

ли, бабки, мурашки тощо). 2. розм. 
Мурашки, мурахи. // □ комашка, 
комашйна, комашня, комашник, ко¬ 
машиний, комахозапйльний, комахо¬ 
їдний. 
КОМБАЙН, а, ч. Складна маши¬ 

на, агрегат, що одночасно виконує 
кілька різних операцій. □ комбай¬ 
новий, комбайнер, комбайнерський, 
комбайнобудування. 
КОМБІНАЦІЯ, ї, ж. 1. По¬ 

єднання, взаєморозташування 
чого-небудь. □ комбінувати, ком¬ 
бінування, комбінований, комбі¬ 
наторний, присл. комбіновано. 
-Ф* Комбінація з трьох пальців, 
жарт. — дуля. 2. Складний задум, 
система прийомів, засобів для 
досягнення якоїсь мети. Шахмат- 
на комбінація. □ присл. комбіна¬ 
ційно. // □ комбінаційний. 3. 
Жіноча білизна у вигляді сороч¬ 
ки на бретельках. • комбіне. 
КОМБІНЕЗОН, а, ч. Одяг у ви¬ 

гляді костюма, у якому верхня час¬ 
тина поєднана зі штаньми. 
КОМЕДІЯ, ї, ж. 1. Драматичний 

твір веселого характеру, часто 
з висміюванням негативних люд¬ 
ських рис, недоліків у побуті чи 
суспільному житті. □ комедійний, 
комедійність, комедіограф, комедіо¬ 
графія. 2. перон. Кумедний, веселий 
випадок, щось смішне. • курйоз. 3. 
перен. Удаваність, лицемірне пово¬ 
дження. □ комедіант. -Ф* Комедію 
грати (ламати) — лицемірити, уда¬ 
вати з себе когось. 
КОМЕНТАР, ю, ч. 1. Тлумачен¬ 

ня, роз’яснення певного тексту або 
книги; пояснювальні примітки до 
тексту. 2. перев. мн. Міркування, 
критичні зауваження з приводу 
яких-небудь подій, явищ. Газетні 
коментарі. // • коментарій. 
// □ коментувати, коментування, ко¬ 
ментатор, діеприкм. коментований. 
-Ф* Коментарі з&йві — усе зрозумі¬ 
ло без пояснень. 
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КОМЕРЦІЯ, ї, ж. 1. Торгівля, 
торгові операції. 2. Підприємницька 
діяльність з купівлі, продажу та 
обігу товарів. // □ комерційний, 
комерсант, комерціалізувати, ко¬ 
мерціалізація. 
КОМЕТА, и, ж. 1. Тіло Сонячної 

системи, що має яскраве ядро і ту¬ 
манну оболонку, від якої тягнеться 
довга смуга світла, схожа на хвіст. 
□ кометний, кометолбгія, кометолог. 
• розм. мітла, хвостата зірка. 2. 
Невелике пасажирське судно на 
підводних крилах. 
КОМИЗИТИСЯ, ижуся, изйшся, 

недок. Виявляти незадоволення, 
мати примхи. • вередувати, капри¬ 
зувати, коверзувати. / Виявляти 
впертість, непоступливість. • упи¬ 
ратися, норовйтися. // □ комизлй- 
вий, комиза. 
КОМИН, а, ч. 1. Передня (ниж¬ 

ня) частина димоходу селянської 
варистої печі. 2. Вогнетривкий ка¬ 
нал для проходження диму з печі 
назовні. • димохід. 3. Горішня час¬ 
тина димоходу, що виступає над 
дахом. • димар, вйвід, бовдур, верх. 
// □ коминок. 
КОМЙШ, у, ч. 1. Багаторічна 

водяна або болотяна трав’яниста 
рослина родини осокових. 2. Одна 
з народних назв очерету і рогозу. 
КОМІВОЯЖЕР, а, ч.\ у зверг. 

комівояжере. Роз’їзний агент 
підприємства або торговельної 
фірми, який укладає торговельні 
контракти і збирає замовлення на 
товари. □ комівояжерський. 
КОМІКСИ, і в, мн. (одн. кбмікс, 

У, ч.). Графічно-оповідний жанр, 
серія малюнків з короткими текста¬ 
ми, об’єднаними у зв’язну розповідь 
переважно розважального характе¬ 
ру; книжка з такими малюнками. 
КОМІР, а, ч. Деталь одягу у ви¬ 

гляді смужки тканини або хутра 
певної форми, пришитої до країв ви¬ 
різу для шиї. □ комірець, комірчик. 

КОМІРНЙК, а, ч.\ узверт. комір¬ 
нику. Той, хто завідує складом (ко¬ 
морою). 
КОМГСІЯ, ї, ж. 1. Група осіб, 

уповноважена розв’язувати певні 
питання. Приймальна комісія. 2. 
Орган державного управління, що 
виконує певні функції. 3. Угода, за 
якою одна сторона (комісіонер) зо¬ 
бов’язується за дорученням другої 
сторони (комітента) за винагороду 
провести операцію від свого імені, 
але в інтересах і за рахунок комі¬ 
тента, а також плата за здійснення 
такої операції. Д Бр&ти (взяти) на 
комГсію — брати для продажу за 
певну винагороду; Здав&ти (зд&ти) 
на комГсію — давати посереднику 
для продажу за певну винагороду. 
□ комісійний. 
КОМІТЕТ, у, ч. 1. Керівний ви¬ 

борний орган, що відає якою-небудь 
галуззю державної чи господарської 
діяльності. 2. Орган державного 
управління, що виконує певні 
функції. Комітет оборони. // □ ко¬ 
мітетський, комітетник. 
КОМПАКТ-ДИСК, а, ч. Невели¬ 

ка кругла пластинка з цифровим 
записом звуку для оптичних (лазер¬ 
них) програвачів. 
КОМПАКТНИЙ, а, е. 1. Щіль¬ 

ний, малогабаритний, негроміздкий. 
2. перен. Короткий, стислий. 
// □ компактність, присл. компакт¬ 
но. Д Компактний шрифт — дрібні, 
густо надруковані літери. 
КОМПАНІЯ, ї, ж. 1. Група осіб, 

що спільно проводять час, об’єднані 
певними інтересами. • товарйство, 
гурт. □ компанійський. 2. Виробни¬ 
че, торговельне товариство, що 
об’єднує підприємців. • спілка, 
фірма. / Назва членів такого това¬ 
риства (на письмі скорочено К°), що 
додається до імені офіційного голо¬ 
ви фірми. / Об’єднання акціонерів 
для здійснення певного виду діяль¬ 
ності: фінансової, торговельної, про- 
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мнслової тощо. □ компанійний. 
// □ компаньйбн. 
КОМПАНЬЙОН, а, ч.\ у зверт. 

компаньйоне. 1. Товариш, співучас¬ 
ник у якійсь справі. □ компаньйон¬ 
ка. 2. Член торговельної або про¬ 
мислової компанії. 
КОМПАС, а, ч. Прилад для ви¬ 

значення сторін світу, в якому на¬ 
магнічена стрілка завжди показує 
на північ. □ компасний. 
КОМПЕНСАЦІЯ* ї, ж. 1. Винаго¬ 

рода, відшкодування, плата за що- 
небудь; покриття витрат. 2. мед. 
Вирівнювання хворобливих роз¬ 
ладів в організмі через розвиток 
відповідних пристосувань. // □ ком¬ 
пенсувати, компенсбваний. 3. техн. 
Нейтралізація зовнішніх впливів, 
що перешкоджають правильній дії 
точних механізмів. Компенсація 
компаса. // □ компенсаційний. 
КОМПЕТЕНТНИЙ, а, е. 1. Обі¬ 

знаний, досвідчений у певній галузі, 
якомусь питанні. • знаючий, тяму¬ 
щий. / Який ґрунтується на знанні. 
• кваліфікований. 2. Який має певні 
повноваження. • повноправний, 
повновладний. // □ компетенція, 
компетентність, присл. компетентно. 
КОМПІЛЯЦІЯ , ї, ж., тільки одн. 

1. Створення літературної або нау¬ 
кової праці на підставі чужих ма¬ 
теріалів, без власного дослідження 
і творчого опрацювання джерел. 
• компілювання. □ компілювати, 
компілювання. 2. Несамостійний 
твір, написаний таким способом. 
//□ компіляційний, компілятйвний, 
компілятйвність, компілятор. 
КОМПЛЕКС, у, ч. 1. Сукупність 

предметів, явищ, ознак і т. ін., що 
становлять одне ціле. / Сукупність 
апаратів, машин, що діють в єдиній 
системі. 2. архіт. Сукупність споруд, 
будівель, пов’язаних єдиним заду¬ 
мом, призначенням тощо. // □ кбм- 
плексний, кбмплексність, присл. 
кбмплексно. Д У кбмплексі, в знач. 

присл. — спільно, нероздільно, во¬ 
єдино, поєднуючи з чим-небудь. 3. 
псих. Характерна для якоїсь люди¬ 
ни сукупність яких-небудь психіч¬ 
них елементів, що усвідомлюються 
нею і визначають її поведінку. 
Д Кбмплекс неповноцінності — 
хворобливе усвідомлення своїх 
фізичних, психічних вад, меншовар¬ 
тості. 4. Те саме, що кбмплекс не¬ 
повноцінності. □ комплексувати. 
КОМПЛЕКТ, у, ч. 1. Повний 

набір яких-небудь предметів, що 
становлять єдине ціле або мають 
однакове призначення. • сервіз (по- 
суду), гарнітур (меблів), пара (бі¬ 
лизни). □ комплектуючий, ком¬ 
плектувальник. 2. Повний склад, 
визначена кількість осіб, допуще¬ 
них до чого-небудь або необхідних 
за положенням чи штатом. Штат¬ 
ний комплект. // □ комплектувати, 
комплектування, комплектація, 
комплектувальний, комплектний, 
комплектність. 
КОМПЛЕКЦІЯ, ї, ж. Загальний 

характер будови, форми тіла. • ста¬ 
тура. 
КОМПЛІМЕНТ, у, ч. Словесна 

люб’язність, схвальні, приємні сло¬ 
ва. • похвала, лестощі, панегірик. 
□ компліментарний, комплімен¬ 
тарність, присл. компліментарно. 
КОМПОЗИТНИЙ, а, е. Виготов¬ 

лений з двох або декількох матеріа¬ 
лів. □ компбзйт. 
КОМПОЗЙЦІЯ, ї, ж. 1. тільки 

одн. Побудова, структура твору 
літератури, мистецтва, зумовлена 
його змістом, характером і призна¬ 
ченням. 2. Завершений музичний 
твір; структура музичного твору; 
музична форма. / Живописний, 
скульптурний, архітектурний, гра¬ 
фічний твір, складові частини яко¬ 
го характеризуються як само¬ 
стійністю, так і спільністю задуму, 
мистецьких прийомів тощо. / Склад¬ 
ний художній твір, що містить літе- 
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ратурну та музичну частини, об’єд¬ 
нані однією темою, одним сюжетом. 
3. тільки оди. Теорія складання му¬ 
зичних творів. / Процес музичної 
творчості. // □ композиційний, 
присл. композиційно. 
КОМПОНЕНТ, а, ч. Складова 

частина, елемент чого-небудь. 
• складнйк. □ компонувати, ком¬ 
понування, компонувальний, ком¬ 
понентний. 
КОМПРЕС, у, ч. Лікувальна по¬ 

в’язка, іноді просочена водою або 
лікарським розчином, яку наклада¬ 
ють на хворе місце. Холодний ком¬ 
прес. Зігрівальний компрес. □ ком¬ 
пресний. 
КОМПРОМЕТУВАТИ, ую, уєш, 

не док., СКОМПРОМЕТУВАТИ, 
ую, уєш, док. Виставляти когось, 
щось у негарному світлі, підривати 
чиюсь репутацію. □ компромету¬ 
вання, компрометація, компромат, 
дієприкм. і прикм. компрометую¬ 
чий. 
КОМПРОМІС, у, ч. Згода, поро¬ 

зуміння між ким-небудь у чомусь, 
досягнуті шляхом взаємних посту¬ 
пок; поступка заради досягнення 
мети. □ компромісний. Ітй (пітй) 
на компроміс — поступатися чи¬ 
мось заради досягнення мети. 
КОМПУТИ, ів, ми. Списки ко¬ 

заків з відомостями про їхнє май¬ 
нове становище, проходження ними 
військової служби. Запроваджені 
в Україні під час народно-визволь¬ 
ної війни 1648 — 1654 рр. 
КОМП’ЮТЕР, а, ч. Електронна 

обчислювальна машина, звичайно 
персональна. • ЕОМ. □ комп’ютер¬ 
ний, комп’ютеризований, комп’юте¬ 
ризувати, комп’ютеризація. 
КОМУНІКАЦІЯ, ї, ж. 1. перев. 

ми., спец. Шляхи сполучення, лінії 
зв’язку, мережі підземного місько¬ 
го господарства. □ комунікаційний. 
А Вузол комунікацій — місце, де 
сходяться, перетинаються шляхи 

сполучення, лінії зв’язку тощо. 2. 
Обмін інформацією; спілкування. 
• зв’язок. □ комунікатйвний, кому- 
нікатйвність, комунікабельний, ко¬ 
мунікабельність. 
КОМФОРТ, у, ч. 1. Сукупність 

побутових вигод. • вигбди. □ ком¬ 
фортабельний, комфортабельність, 
присл. комфортабельно. 2. Відчут¬ 
тя зручності, задоволення середови¬ 
щем, оточенням та власним станом. 
// • затишок. // □ комфбртний, 
комфбртність, присл. комфортно. 
КОНАТИ, аю, аєш, недок. 1. Бути 

в передсмертному стані, агонії, до¬ 
живати останні хвилини. □ діє¬ 
прикм. та ім. конаючий. • умирати, 
доходити, кінчатися. 2. Мучитися, 
страждати. // □ конання. 
КОНВАЛІЯ, ї, ж.\ у зверт. 

конваліє. Багаторічна трав’яниста 
рослина родини лілейних з довгас¬ 
тим листям і дрібними запашними 
білими квітками, схожими на 
дзвіночки, зібраними в однобічну 
волоть; цінна лікарська рослина. 
□ конвалійний, конвалієвий. 
конвбй, ю, ч. Озброєна коман¬ 

да (військовий підрозділ, загін), що 
супроводить когось (щось) для охо¬ 
рони або запобігання втечі. • варта, 
охорбна, супровід, еекбрт. □ кон¬ 
войний, конвбйник, конвоїр, конво¬ 
ювати, конвоювання, дієприкм. кон¬ 
войований. 
КОНВУЛЬСІЯ, ї, ж., мед. Ми¬ 

мовільні скорочення мускулатури 
тіла внаслідок ураження кори го¬ 
ловного мозку або підкоркових 
центрів; сильні корчі всього тіла. 
• судбма, судорога, кбрчі, перелоги. 
□ конвульсійний, конвульейвний, 
присл. конвульсійно, конвульейвно. 
КОНГЛОМЕРАТ, у, ч. 1. книжн. 

Механічне, безсистемне поєднання 
різнорідних частин, предметів; без¬ 
ладний набір, суміш різних слів, 
понять тощо. 2. геол. Осадова 
гірська порода, що складається 
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з гравію, ріні, валунів, зцементова¬ 
них окисами заліза, карбонатами, 
кремнекислотою або піщано-глини¬ 
стим матеріалом. □ конгломерат¬ 
ний. 
конгломерація. ї, Ж. Таке 

з’єднання окремих предметів в одне 
ціле, за якого вони зберігають свої 
риси й властивості. 
КОНГРЕС, у, ч. 1. З’їзд, нарада 

(переважно міжнародні). 2. Назва 
законодавчого органу (парламенту) 
у США та більшості латиноамери¬ 
канських країн. □ конгресмен. 3. 
У деяких країнах — назва полі¬ 
тичних партій та організацій. 
Індійський національний конгрес. 
// □ конгресйст, конгресйстський. 
КОНДАК, а, ч. Коротка церков¬ 

на православна пісня, що славить 
Бога, Богородицю або святих. 
КОНДЕНСАЦІЯ, ї, ж. 1. спец. 

Перетворення пари або газу на 
рідину чи тверде тіло внаслідок охо¬ 
лодження, стиснення їх. 2. Згущен¬ 
ня, ущільнення, накопичення чого- 
небудь. // □ конденсаційний. 3. 
перем. Про стиснення думки, ви¬ 
кладу тощо. // □ конденсувати, 
дієприкм. конденсбваний; конден¬ 
сованість, присл. конденсбвано. 
КОНДЙЦІЯ, ї, ж. Норма, стан¬ 

дарт, якість, сорт, яким має відпо¬ 
відати товар, продукція, матеріал 
і т. ін. □ кондиційний, кондиціюва¬ 
ти, кондиціювання, дієприкм. 
і прикм. кондиційований. 
КОНДОР, а, ч.\ узверт. кондоре. 

Найбільший хижий птах підряду 
американських грифів ряду соколо¬ 
подібних з блискучим чорно-синім 
пір’ям та голими шиєю і головою 
(ще має пухнастий білий «комір» 
навколо шиї та широкі білі смуги 
на крилах); живиться переважно 
стервом; поширений у Південній 
Америці (в Андах). 
КОНДУКТОР, а, ч.\ узверт. кон¬ 

дукторе. 1. Працівник транспорту, 

який супроводить поїзди, обслуго¬ 
вує пасажирів трамвая, тролейбу¬ 
са, автобуса. □ кондукторський. 2. 
спец. Металева куля в електроста¬ 
тичних машинах, на якій нагрома¬ 
джуються електричні заряди. 3. 
спец. Верстатний пристрій, що 
забезпечує правильне положення 
деталі та інструмента. □ кон¬ 
дукторний. 4. спец. Перший ряд 
труб, які опускають у свердлови¬ 
ну, надаючи їм правильного на¬ 
прямку. 
КОНКРЕТНИЙ, а, е. Реальний, 

точний, предметно визначений, який 
сприймається чуттями (протилеж¬ 
не — абстрактний). / Який виражає 
цілком точні, предметно визначені 
поняття. Конкретна лексика. 
□ конкретність, конкретизувати, 
конкретизація, конкретика, діє- 
прикм. конкретизбваний, присл. 
конкретно. 
КОНКУРЕНЦІЯ, ї, ж. 1. Супер¬ 

ництво в якій-небудь сфері діяль¬ 
ності, боротьба за досягнення кра¬ 
щих результатів. • змагання. 2. 
Боротьба між приватними товаро¬ 
виробниками за вигідніші умови 
виробництва й збуту товарів. 
□ конкурентний. // □ конкурува¬ 
ти, конкурування, дієприкм. конку¬ 
руючий; конкурент, конкурентно- 
спромбжний, конкурентноспро- 
мбжність. 
КОНКУРС, у, ч. 1. Змагання з ме¬ 

тою виявити найкращого з учас¬ 
ників. / Відбір претендентів на 
заміщення деяких посад. □ конкурс¬ 
ник, конкурсант. 2. Форма розмі¬ 
щення замовлення на виконання 
яких-небудь робіт, яка передбачає 
визначення виконавця (претенден¬ 
та) шляхом оцінки його пропозиції 
за встановленими замовником кри¬ 
теріями. • тендер. // □ конкурсний. 
Д | Не] пройти за кбнкурсом — 
[не] бути зарахованим до навчаль¬ 
ного закладу, обраним на якусь по- 
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саду з-поміж багатьох претендентів 
тощо. 
КОНОВ’ЯЗЬ, і, ж. Стовп або 

жердина з кільцями чи мотузками 
для прив’язування коней просто 
неба. 
КОНОПАТИТИ, ачу, атиш, ме¬ 

док. Забивати, затикати діри, щіли¬ 
ни в чому-небудь (клоччям, мохом, 
ізолювальним матеріалом тощо). 
□ конопачення, конопатка, коно¬ 
патник. 
КОНОПЛІ. пель, мн. 1. Одно¬ 

річна трав’яниста рослина, із сте¬ 
бел якої виготовляють прядиво, 
а з насіння видобувають олію; з неї 
також одержують наркотичну речо¬ 
вину. □ коноплйна, коноплище, ко¬ 
ноплярство, коноплярський, ко¬ 
нопляр. 2. Виготовлене на прядиво 
волокно цієї рослини. // □ конбпля- 
ний. 
КОНОПЛЯНКА, и, ж.; у зверт. 

коноплянко. Невеликий співочий 
птах родини в’юркових з довгим 
хвостом і пір’ям захисного бурува¬ 
того кольору, що живиться переваж¬ 
но насінням різних бур’янів і зни¬ 
щує шкідливих комах. 
КОНОТАЦІЯ, ї, ж., лінгв. Оцін¬ 

не, емоційне або стилістичне забар¬ 
влення мовної одиниці, яке має узу¬ 
альний (закріплений у системі 
мови) або оказіональний (індивіду¬ 
альний, зумовлений специфічним 
контекстом) характер. 
КОНСЕНСУС, у, ч. Досягнення 

згоди у розв’язанні складних 
і спірних питань шляхом обговорен¬ 
ня і взаємних поступок сторонами, 
Що домовляються під час перего¬ 
ворів. 
КОНСЕРВАНТ, у, ч. Хімічна 

речовина, що забезпечує тривале 
зберігання (консервацію) харчових 
продуктів і деяких матеріалів. 
□ див. консервувати. 
КОНСЕРВАТИВНИЙ, а, е. Який 

€ прихильником застарілого, віджи- 

лого; ворожий прогресові. □ консер¬ 
ватизм, консерватор, консерва¬ 
торський, консерватйвність, присл. 
консерватйвно. 
КОНСЕРВАТОРІЯ, ї, ж. Вищий 

музичний навчальний заклад. 
□ консерваторний, консерватор¬ 
ський, консерваторець. 
КОНСЕРВУВАТИ, ую, уєш, не- 

док. і док. 1. Спеціально обробляти 
харчові продукти для тривалого 
зберігання. Консервувати овочі. 
□ консерви, консервний, консерв- 
ник. 2. спец. Піддавати спеціальній 
обробці, створювати відповідні умо¬ 
ви і т. ін., щоб запобігти псуванню, 
розкладу. Консервува ти кров. Кон¬ 
сервувати деревину. Ц □ консер¬ 
вування, діеприкм. і прикм. консер¬ 
вований; консервант. 3. Тимчасово 
припиняти який-небудь процес, 
діяльність тощо. Консервувати бу¬ 
дівництво спортивного комплексу. 
□ консервація (до 2, 3 знач.). 
КОНСИЛІУМ, у, ч. Нарада 

лікарів одного або кількох фахів для 
визначення діагнозу й засобів ліку¬ 
вання хворого в особливо складних 
випадках. 
КОНСИСТЕНЦІЯ,ї, ж. Ступінь 

щільності або густини речовин (ма¬ 
стил, фарб, будівельних розчинів, 
мазей, паст тощо). □ консистентний. 
КОНСОЛІДУВАТИ, ую, уєш, 

недок. і док. 1. Зміцнювати, утвер¬ 
джувати що-небудь; об’єднувати, 
згуртовувати когось. □ консоліду¬ 
ватися, консолідування, діеприкм. 
і прикм. консолідований. 2. фін. 
Перетворювати короткострокові 
державні боргові зобов’язання на 
довгострокові чи безстрокові. 
□ діеприкм. консолідований // кон¬ 
солідація. 
КОНСОНАНТ, а, V., лінгв. При¬ 

голосний звук. • прйголосний. 
□ консонантний, консонантйзм. 
КОНСОРЦІУМ, у, ч. Об’єднан¬ 

ня групи монополістів (переважно 
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банківських) для здійснення знач¬ 
них фінансових або комерційних 
операцій. Фінансовий консорціум. 
КОНСПЕКТ, у, ч. Стислий пись¬ 

мовий виклад змісту чого-небудь 
(книги, статті, лекції тощо). □ кон¬ 
спектувати, конспектування, діє- 
прикм. конспектований; конспектйв- 
ний, конспектйвність, присл. 
конспектйвно. 
КОНСПІРАЦІЯ, ї, ж. Методи, 

заходи, застосовувані нелегальною 
організацією для збереження 
в таємниці своєї діяльності. / Су¬ 
воре дотримання, збереження тає¬ 
мниці. □ конспірувати, конспіру¬ 
ватися, конспірування, конспіратор, 
конспіраторський, конспірацІйний, 
конспіратйвний, конспіратйвність, 
присл. конспіратйвно. 
КОНСТАТУВАТИ. ую уєш, не- 

док. і док. Установлювати, відзна¬ 
чати існування, наявність чого-не¬ 
будь; повідомлювати про точно 
встановлений, безсумнівний факт 
або явище. □ констатування, 
констатація, діеприкм. констатбва- 
иий. 
КОНСТИТУЦІЯ1, ї, ж. Основний 

закон держави, що визначає осно¬ 
ви суспільного і державного устрою, 
систему державних органів, права 
й обов’язки громадян. □ конститу¬ 
ційний. 
КОНСТИТУЦІЯ2, ї, ж. Будова 

організму, його фізіологічні й ана¬ 
томічні особливості. □ конститу¬ 
ційний, конституціональний. 
КОНСТРУКЦІЯ, ї, ж. 1. Склад 

і взаєморозташування частин спо¬ 
руди, механізму тощо. • структу¬ 
ра, побудбва. 2. перев. мн. Самі 
складні споруди, механізми, а та¬ 
кож їх окремі елементи. Металеві 
конструкції. □ конструкційний. 
// □ конструювати, конструювання, 
конструктор, конструкторський. 3. 
лінгв. Словосполука, якій властиві 
певні граматичні зв’язки, певна гра¬ 

матична будова. Синтаксична кон¬ 
струкція. 
КОНСУЛ, а, ч:, узверт. консуле. 

Урядова особа однієї держави, яка 
репрезентує і захищає інтереси 
своєї держави та її громадян у пев¬ 
ному пункті (місті, районі) іншої 
держави. □ консульський, кон¬ 
сульство, консулат. 
КОНСУЛЬТАЦІЯ.!, ж. 1. Пора¬ 

да фахівця з якогось питання. 2. 
Надання порад з яких-небудь пи¬ 
тань. • консультування. 3. Устано¬ 
ва, у якій фахівці дають поради, 
вказівки з певних питань. Юридич¬ 
на консультація. І І □ консультува¬ 
ти, консультування, консультант, 
консультантський, консультаційний. 
КОНТАКТ, у, ч. 1. Стикання, 

з’єднання. / ел. Стикання, з’єднан¬ 
ня проводів електричного кола, 
а також місце, поверхня такого сти¬ 
кання; пристрій, що забезпечує таке 
стикання. Електричний контакт. 
Зачистити контакти. □ контачити. 
/ геол. Поверхня стику різних 
гірських порід. 2. Тісне спілкуван¬ 
ня; зв’язок, взаємодія в роботі, уз¬ 
годженість дій; взаєморозуміння. 
□ контактувати, контактувйння, 
контактність. // □ контактний. 
КОНТЕКСТ, у, ч. 1. Закінчений 

за змістом уривок тексту, необхід¬ 
ний для точного встановлення зна¬ 
чення окремого слова чи виразу, що 
входять до нього. □ контекстуаль¬ 
ний, контекстовий. 2. перен. Су¬ 
купність обставин, подій тощо, 
у зв’язку з якими слід розглядати 
певний факт, явище, подію. У кон¬ 
тексті яких-небудь подій, у якому- 
небудь контексті. 
КОНТИНГЕНТ, у, ч. 1. Су¬ 

купність осіб, що становлять одно¬ 
рідну в певному відношенні групу, 
категорію (соціальну, професійну, 
вікову тощо). Контингент слухачів. 
2. Установлена з певною метою гра¬ 
нична кількість, норма чого-небудь. 
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Контингент вступників до вузу. Кон¬ 
тингент завезення товарів. □ кон¬ 
тингентний. 
континент, у, ч. Найбільший 

масив суходолу, з усіх або майже 
з усіх боків оточений морями та оке¬ 
анами. • матерйк, суходіл. □ кон¬ 
тинентальний. 
КОНТОРА, и, ж. 1. Загальна на¬ 

зва адміністративно-канцелярських 
відділів підприємств та установ, 
а також окремих установ переваж¬ 
но господарського, фінансового ха¬ 
рактеру. / Приміщення такого 
відділу або установи. Л Акцептна 
контбра — фінансова установа, що 
надає кредити під вексельне забез¬ 
печення. 2. жарт., розм. Про яку- 
небудь установу. 4- Шарбшкина 
контбра — про несолідну, не варту 
довіри установу (підприємство). 
□ конторський. 
КОНТРАКТ, у, ч. Договір (пись¬ 

мова угода), що містить взаємні 
зобов’язання сторін, які його укла¬ 
ли. □ контрактовий, контрактний, 
контрактувати, діеприкм. контрак- 
тбваний; контрактація, контракта¬ 
ційний, контрактант. 
КОНТРАЛЬТО, невід м. 1. 

с. Найнижчий за звучанням жіно¬ 
чий голос. □ контральтовий. 2. 
ж. Співачка з таким голосом. 
КОНТРАМАРКА, и, ж. Перепу¬ 

стка (талон або записка), що дає 
право на безплатне відвідуваня те¬ 
атру, цирку, концерту тощо. / Та¬ 
лон, що видається глядачеві, який 
тимчасово залишає залу, на право 
повернення назад без повторного 
показування квитка. 
КОНТРАСТ, у, ч. Різко виявле¬ 

на протилежність у чомусь. 
/ У живопису та фотографії — ве¬ 
лика, різка відмінність у яскравості 
або кольорі предметів. □ конт¬ 
растний, контрастовий, контраст¬ 
ність, контрастувати, присл. конт¬ 
растно. 

КОНТРАЦЕПЦІЯ, ї, ж. Запобі¬ 
гання вагітності за допомогою про¬ 
тизаплідних засобів і методів. 
□ контрацептйвний, контрацептйв. 
КОНТРИБУЦІЯ, ї, ж. Грошова 

сума, яку накладає держава-пере- 
можець на підкорену державу. 
/ Під час війни примусові грошові 
стягнення або натуральні податки 
з населення окупованої території. 
// □ контрибуційний. 
КОНТРОЛЬ, ю, ч. 1. Перевірка, 

облік діяльності когось або чогось, 
нагляд з метою перевірки. Л Ва¬ 
лютний контроль — державне ре¬ 
гулювання обсягу готівки в іно¬ 
земній валюті та її обмінного курсу 
щодо інших валют. 2. Установа, 
організація, що перевіряє ді¬ 
яльність кого-, чого-небудь. 3. збірн. 
Особи, які здійснюють перевірку. 
• контролери. // □ контрольний, 
контролювати, контролювання, 
діеприкм. контрольбваний; кон¬ 
тролер, контролерський. 
КОНТУЗІЯ, ї, ж. Загальне ура¬ 

ження організму, що виникає внас¬ 
лідок раптової дії механічної сили 
(вибухи снарядів, завали землею 
тощо) на всю поверхню тіла чи 
більшу його частину і супрово¬ 
джується непритомністю, порушен¬ 
ням серцевої діяльності та дихан¬ 
ня. □ контузити, діеприкм. і прикм. 
контужений. 
КОНТУР, у, ч. 1. Зовнішній об¬ 

рис чого-небудь, лінія, що окреслює 
орму чогось. • ббрис, абрис. 
Графічне окреслення предмета. 

□ кбнтурний. 2. спец. Замкнений 
ланцюг провідників електричного 
струму. 
КОНУС, а, ч. Геометричне тіло, 

утворене обертанням прямокутного 
трикутника навколо одного з ка¬ 
тетів. / Предмет, що формою нага¬ 
дує це геометричне тіло. □ кбнусб- 
вий, конусний, конусоподібний, 
кбнусність. 
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КОНФЕДЕРАЦІЯ,!, ж. 1. Об’єд¬ 
нання, союз самостійних суверенних 
держав. / Об’єднання, спілка яких- 
небудь громадських організацій. 2. 
У Польщі в XVI — XVIII ст. — тим¬ 
часові військово-політичні союзи 
шляхти. □ конфедерат, конфедерат¬ 
ка (шапка, кашкет). // □ конфедера- 
тйвний. 
КОНФЕРАНСЬЄ, невід м., ч. і ж. 

Артист (артистка), що веде концерт¬ 
но-естрадну виставу, оголошуючи 
номери програми та розважаючи 
присутніх між номерами. □ кон- 
феранс. 
КОНФЕРЕНЦІЯ, Т, ж. Збори, 

нарада представників різних дер¬ 
жав, громадських, наукових, пар¬ 
тійних і т. ін. організацій для обго¬ 
ворення і вирішення яких-небудь 
питань. • форум. □ коференц-зал. 
КОНФЕСІЙНИЙ,а,е. Який сто¬ 

сується віросповідання, релігії. 
• конфесіональний, релігійний, ду¬ 
ховний. □ конфесія. 
КОНФЕТГ, НЄВ/ДМ.У с. Різно¬ 

колірні маленькі кружальця з па¬ 
перу, якими обсипають один одного 
для розваги на балах та маскара¬ 
дах. 
КОНФЛГКТ, у, ч. Зіткнення про¬ 

тилежних інтересів, поглядів, сил; 
серйозні розбіжності; гостра супе¬ 
речка. / Ускладнення в міжнарод¬ 
них відносинах, що може спричини¬ 
ти збройну сутичку. / Суперечності, 
сутички, покладені в основу сюже¬ 
ту художнього твору. • КОЛІЗІЯ. 

// □ конфліктувати, конфліктний, 
конфліктність. 
конфуз, у, ч. Стан замішання, 

зніяковіння; неприємне, незручне 
становище. □ конфузити, конфуз¬ 
ний, конфузливий, конфузливість. 
КОНЦЕНТРАЦІЯ, і, ж. 1. Зосе- 

редження, скупчення чогось в одно¬ 
му місці або навколо центра; згу¬ 
щення. • зосередження, скупчення. 
Д Концентрація капіталу — 

збільшення розмірів капіталу за 
рахунок перетворення в капітал 
частини додаткової вартості. 2. хім. 
Ступінь насиченості, густоти яко¬ 
гось розчину. 3. гір. Збагачення ко¬ 
рисних копалин шляхом виділення 
їх з породи. // □ концентрувати, 
концентруватися, концентрування, 
діеприкм. і прикм. концентрбваний; 
концентрат (до 2, 3 знач.). 
КОНЦЕНТРЙЧНИЙ, а, е. Який 

має спільний центр. □ концентри, 
концентрйчність, присл. кон- 
центрйчно. 
КОНЦЕПТ, у, ч. 1. лог. Смисл 

знака (імені). 2. Загальна думка, 
формулювання. 3. Вигадка, фанта- 
зія 
КОНЦЕПЦІЯ, ї. ж. 1. Система 

поглядів на певне явище. • світб- 
гляд, переконання. / Спосіб розу¬ 
міння, тлумачення яких-небудь 
явищ, основна ідея будь-якої теорії. 
2. Ідейний задум твору. // □ кон¬ 
цептуальний, концептуальність, 
присл. концептуально. 
КОНЦЕРН, у, ч. Об’єднання фор¬ 

мально самостійних підприємств 
промисловості, торгівлі, транспор¬ 
ту, банків тощо під спільним фінан¬ 
совим керівництвом як одна з форм 
монополій. 
КОНЦЕРТ, у, ч. 1. Прилюдне 

виконання музичних (симфонічних, 
естрадних, хорових, сольних і т. ін.), 
а також літературних або хорео¬ 
графічних номерів за певною про¬ 
грамою. □ концертувати. 2. Жанр 
великого музичного твору віртуоз¬ 
ного характеру для одного інстру¬ 
мента (рідше двох-трьох), що вико¬ 
нується в супроводі оркестру. 3. 
Поліфонічна вокальна або вокаль¬ 
но-інструментальна музика, що спи¬ 
рається на зіставлення двох чи 
більшої кількості партій (співаць¬ 
ких голосів, органа, інструменталь¬ 
ного ансамблю). // □ концертний, 
концертбвий. 
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КОНЧЕ, присл. 1. Обов’язково, 
неодмінно. 2. Дуже, вкрай. 
КОН’ЮНКТУРА, и, ж. 1. Су¬ 

купність певних умов, стан речей, 
збіг обставин, що можуть впливати 
на вирішення, розв’язання якоїсь 
справи, якогось питання тощо. 
□ кон’юнктурник, кон’юнктурницт- 
во. 2. ек. Сукупність ознак, що ха¬ 
рактеризують стан товарного госпо¬ 
дарства (рух цін, обсяги випуску 
продукції тощо). Економічна кон’¬ 
юнктура. Л Кон’юнктура рйнку — 
сукупність умов, що характеризу¬ 
ють співвідношення попиту і про¬ 
позиції на певні товари й послуги. 
// □ кон’юнктурний. 
КОНЮХ, а, ч.\ у зверт. конюше. 

Той, хто доглядає коней. □ див. кінь 
(у 1 знач.), 
КОНЮШЙНА, и, ж. Багаторіч¬ 

на й однорічна трав’яниста росли¬ 
на родини бобових, що має трійчасті 
листки і дрібні квітки (червоні, ро¬ 
жеві, жовті, білі) кулястої форми; 
цінна медоносна і кормова росли¬ 
на. Л Заяча конюшйна — цінна 
кормова рослина родини бобових; 
також використовується в народній 
медицині для лікування ран. □ ко- 
нюшйнище, конюшинисько, конюши¬ 
новий, конюшйнний. 
КООРДИНАЦІЯ, ї, ж. 1. Пого¬ 

дження, встановлення взаємозв’яз¬ 
ку, контакту в діяльності людей, між 
діями, поняттями тощо. □ коорди¬ 
натор. 2. Узгодженість рухів, дій 
і т. ін. / Злагодженість рухів час¬ 
тин тіла. // □ координувати, коор¬ 
динування, діеприкм. і прикм. ко¬ 
ординований. 
КОПАЛИНИ. лин, мн. (одн. ко¬ 

палина, и, ж.). Природні міне¬ 
ральні утворення (руда, вугілля, 
нафта тощо), які видобувають 
з надр землі. Корисні копалини. 
□ копальня. 
КОПАНКА, и, ж. Спеціально ви¬ 

копана яма з ґрунтовою водою, що 

використовується для господар¬ 
ських потреб. • сажалка, сажавка. 
КОПАТИ, аю, аєш, недок. 1. Роз¬ 

пушувати землю, піднімаючи її ло¬ 
патою, заступом чи іншим знаряд- 
дям. 2. Робити заглиблення, 
виймаючи, відкидаючи землю лопа¬ 
тою, заступом тощо. • рйти. Ко- 
п&ти яму кому, під ким, під кого — 
шкодити комусь, підступно, таємно 
готувати комусь нещастя, не¬ 
приємність; Коп&ти під кого— на¬ 
магатися зашкодити кому-небудь, 
вишукуючи недоліки в його по¬ 
ведінці, роботі і т. ін. 3. Добувати 
що-небудь із землі за допомогою 
заступа, кирки тощо. • викопува¬ 
ти. [І □ копання, копач, діеприкм. 
і прикм. копаний. 
КОПЕР, пра, ч. 1. Споруда над 

устям стовбура шахти, де встанов¬ 
лено пристосування та механізми 
шахтового підіймання. 2. Будівель¬ 
на машина для забивання паль. 
/ Пристрій для подрібнювання ме¬ 
талевого лому. □ копровйк. // □ ко¬ 
провий. 
КОПИРСАТИ, аю, аєш, недок., 

КОПИРСНУТИ, ну, неш, док., од- 
нокр. Те саме, що колупати у 1, 2 
знач. □ копирсання. 
КОПЙСТКА, и, ж. Дерев’яна 

лопатка для розмішування чого-не¬ 
будь. □ копйсточка. 
КОПИЦЯ, і, ж. 1. Невеликий 

стіжок сіна, соломи тощо. • копа, 
стіжок. □ копйчка, копйчник. 2. пе- 
рен. Велика кількість, купа чого- 
небудь. // □ копйчити, копйчення. 
КОПІЙКА, и, ж. 1. Грошова оди¬ 

ниця — одна сота гривні, а також 
дрібна монета такої вартості. 
// □ копієчка, копійчаний. 2. тільки 
мн. Про дуже малу, мізерну кіль¬ 
кість грошей. 4- Аби свіжа копій¬ 
ка — аби торгувати; До |ост£н- 
ньої| копійки — усі гроші, не 
залишаючи при собі ніяких грошей; 
Ні копійки (не було) за душею — 
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зовсім нема (не було) грошей; Лама¬ 
ної копійки не в&ртиіі — нічого не 
вартий; Як новб копійка — зовсім 
новий, чистий, свіжий, гарний. 3. 
розм. Гроші. // • розм. копійчйна. 

Без копійки — зовсім без гро¬ 
шей; Влетіти в |д6бру| копійку 
кому— дорого обійтися комусь. 
КОПІЯ,!, ж. 1. Точне відтворен¬ 

ня чого-небудь (тексту, картини, 
скульптури тощо), що цілком відпо¬ 
відає оригіналові. □ копіювальний, 
копіювальник. 2. Відбиток з нега¬ 
тива. • фотокартка, знімок. 3. пе- 
ренрозм. Той, хто дуже подібний 
до кого-небудь. // □ копіювати, ко¬ 
піювання, дієприкм. і прикм. копі- 
йбваний. 
КОРАБЕЛЬ, бля, ч.\ у зверт. 

кораблю. 1. Велике морське судно. 
4- Спалйти за соббю кораблі — 
рішуче розірвати з минулим, зро¬ 
бити неможливим повернення до 
минулого. □ корабельний, корабле¬ 
вий, корабельник, корабельня, ко¬ 
раблебудування. 2. У повітропла¬ 
ванні — дирижабль, іноді — 
важкий л іта к. Повітряний корабель. 
Д Космічний кораббль— літаль¬ 
ний апарат, призначений для по¬ 
льотів у космос. 
КОРАЛИ, і в, мн. (одн. корбл, 

а, ч.). 1. Морські тварини, рід 
поліпів, що нерухомо живуть на 
підводних морських та океанських 
скелях, утворюючи колонії. 2. Вап¬ 
нисті відклади деяких видів цих 
тварин — червоний, рожевий чи 
білий камінь, з якого виготовляють 
прикраси. □ коралйна, кораль, 
коралі. // □ кораловий. 
КОРАЛІ, ів, мн. 1. Намисто (на¬ 

мистини) з коралів. / Узагалі на¬ 
мисто. □ коралики, коралевий. 2. 
розм. Червоні нарости на шиї ін¬ 
дика. 
КОРАН, у, ч. Головна священна 

книга мусульман, зібрання релігій¬ 
них проповідей, моральних і пра¬ 

вових настанов, заклинань, молитов, 
повчальних розповідей і притч, ви¬ 
голошених Мухаммедом у Мецці 
і Медині; складається зі 114 глав 
(сур). 
КОРДОН, у, ч. 1. Державні межі. 

□ прикордбнний, прикордбнник, 
прикордбння. Д За кордбн — до 
іншої держави; За кордбном — 
у якій-небудь іншій державі; З-за 
кордбну — з іншої держави. 2. 
Межа між чим-небудь. 3. Загін при¬ 
кордонної або іншої військової охо¬ 
рони і місце його розташування. 4. 
Рівномірне розташування армії не¬ 
великими загонами в одну лінію. 
// □ кордбнний. 
КОРЕКТА, и, ж. 1. Відбиток дру¬ 

карського набору для виправлення 
помилок. 2. Виправляння помилок 
у відбитках друкарського набору. 
• коректура. //□ коректор, корек¬ 
торський, коректура, коректурний. 
КОРЕКТИВ, у, ч. Випр авлення, 

що вносить часткову зміну в щось. 
• поправка. 
КОРЕКТНИЙ, а, е. 1. Тактовний, 

ввічливий. 2. Правильний, правиль¬ 
но розрахований. // □ коректність, 
присл. коректно. 
КОРЕКТУВАТИ, КОРЕГУВА¬ 

ТИ і КОРИГУВАТИ, ую, уєш, не- 
док. 1. книжн. Уносити корективи, 
виправлення в що-небудь. 2. друк. 
Виправляти на друкарському 
відбитку (коректі) помилки. 3. 
військ. Уносити поправки в наве¬ 
дення гармат, спостерігаючи їх 
стрільбу з певних пунктів. □ корек¬ 
тувальник, корегувальник і коригу¬ 
вальник. // □ коректування, коре¬ 
гування і коригування. 
КОРЕКЦІЯ, ї, ж., спец. Виправ¬ 

лення чого-небудь. Корекція траєк¬ 
торії польоту космічної станції. 
/ Виправлення зору за допомогою 
окулярів. 
КОРЖ, а, ч. Круглий плаский 

виріб із прісного тіста. □ коржик. 
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КОРЙСЛИВИЙ, а, е. 1. Який 
ґрунтується на матеріальній вигоді; 
який робиться задля власної виго¬ 
ди. • шкурний. 2. Який прагне 
з усього мати матеріальну користь, 
вигоду. • користолюбний, грошо¬ 
любний, пожадливий, меркантйль- 
ний. // □ корисливість, присл. ко- 
рйсливо. 
КОРИСНИЙ , а, е. 1. Який дає, 

приносить добрі, позитивні на¬ 
слідки, користь. / Здатний прино¬ 
сити добрі наслідки. 2. у знач. ім. 
корйсне, ного, с. Те, що дає добрі 
наслідки. // □ корйсність, присл. 
корйсно. 3. спец. Який становить ту 
частину цілого, що використовуєть¬ 
ся за певним призначенням. 
КОРЙТИ, ю, рйш, недок., кого, 

чим. Те саме, що картати. • дорі¬ 
кати, докоряти (комусь). 
КОРИТИСЯ, рюся, рйшся, яе- 

док., кому, чому. Ставати залежним 
від кого-, чого-небудь; беззастереж¬ 
но виконувати чиїсь накази, велін¬ 
ня; припиняти опір, боротьбу. • під¬ 
корятися, скорятися. 
КОРИФЄИ, я, ч.\ у зверт. ко¬ 

рифею. 1. У давньогрецькій тра¬ 
гедії керівник хору або заспіву¬ 
вач. 2. Танцівник кордебалету, що 
виконує сольні партії. 3. перен. 
Найвизначніший діяч у якій-не- 
будь галузі науки, літератури, 
мистецтва. 
КОРІНЬ, реня, ч. 1. Підземна 

частина рослини, що служить для 
закріплення рослини в ґрунті та 
всмоктування води і поживних ре¬ 
човин. / Підземна частина окремих 
рослин (моркви, буряків, петрушки 
тощо), яку вживають у їжу. □ ко¬ 
реневий, кореневйще. Д Солодкий 
кбрінь — багаторічна рослина ро¬ 
дини бобових, корінь якої викорис¬ 
товують у промисловості та меди¬ 
цині; Кбрінь життй — женьшень 
(інші назви — локрйця, солодець, 
солодка). -Ф* Вирив&ти з коренем — 

знищувати, викорінювати, усувати 
що- або кого-небудь; Дивйтися 
в кбрінь —заглиблюватися в сут¬ 
ність чогось; Пуск&ти кбрінь _ 
надовго оселятися, міцно осідати де- 
небудь (про людину); Руббти під 
кбрінь — підривати основу існуван¬ 
ня кого-, чого-небудь. 2. Частина 
зуба, волоса, нігтя, що міститься 
в тілі. Зміцнювати корені волосся. 
// □ коріння, коренйще, корінець, 
корінцевий, коренастий, укорінюва¬ 
тися. 3. перен. Початок, джерело 
чого-небудь. □ коренйтися (до 1, З 
знач.). «Ф- У кбрені — у самій ос¬ 
нові, цілком. 4. лінгв. Головна, 
центральна частина слова, що по¬ 
вторюється у всіх споріднених сло¬ 
вах і містить основне ядро лексич¬ 
ного значення слова, яке відповідно 
уточнюється і видозмінюється пев¬ 
ними афіксами. • коренева морфе¬ 
ма. □ кореневий. 5. мат. Величина, 
яка з піднесенням її до певного сту¬ 
пеня дає дане число. Квадратний 
корінь. 
КОРМЙГА, и, ж. Владна сила, 

що тяжіє над кимось; насильницьке 
панування. • неволя, ярмо. 
КОРОВА, и, ж:, у зверт. корово. 

1. Велика парнокопитна свійська 
молочна тварина. /Самка свійсько¬ 
го бика (бугая), що отелилася. 
// □ корівка, корівчйна, коровйна, 
корівнйк, корівник, корівня, коров’я¬ 
чий. / Самка деяких інших парно¬ 
копитних тварин (лося, оленя тощо). 
Д Морськб корбва — вимерлий 
великий водяний ссавець ряду си¬ 
реноподібних. -Ф- Лйчить (ідб, при¬ 
стало і т. ін.), як корові сідлб — 
зовсім, аж ніяк не пасує комусь. 2. 
перен., зневажл. Про товсту, не¬ 
зграбну або нерозумну жінку. 
КОРОВАЙ, ю, ч.\ у зверт. коро¬ 

ваю. етн. Великий круглий пухкий 
хліб із прикрасами з тіста, що випі¬ 
кається переважно на весілля. 
□ коровайний, коровайниця. 
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КОРОМИСЛО, а, с. 1. Вигнута непронйкливий. // □ короткозорість, 
дерев’яна палиця з гачками або присл. короткозбро. 
зарубками на кінцях, за допомогою 
якої носять на плечах відра з во¬ 
дою тощо. 2. спец. Деталь важіль¬ 
ного механізму (у вагах і т. ін.). 3. 
Дитяча гра, у якій двоє учасників 
стають один до одного спиною і, пе¬ 
реплівшись руками, по черзі наги¬ 
наються вперед, піднімаючи один 
одного. 
КОРОП, а, ч.\ у зверт. кбропе. 

Прісноводна (переважно ставкова) 
костиста риба з темною спиною 
і мідно-жовтими або золотистими 
боками; одомашнена форма сазана. 
□ коропець, коропйще, кбропбвий. 
КОРОТКИЙ, а, е. 1. Який має 

малу довжину або протяжність 
(протилежне — довгий). / Недале¬ 
кий, близький (про відстань, шлях). 
/ Невисокий, низький (про зріст). 
/ Невеликий, незначний обсягом, 
розміром (про твір, розповідь, лист 
тощо). Д Коротка фбрма прикмет¬ 
ника — форма прикметника, що 
має в називному (та знахідному) 
відмінку однини чоловічого роду 
нульове закінчення, а не —ий (напр.: 
ясен, дрібен, повен). 2. Який триває 
недовго (протилеже — тривалий). 
• короткочасний. / Недостатній за 
часом. / Уривчастий (про звуки, 
мову). / Швидкий, рішучий (про дію, 
рух і т. ін.). / Стисло викладений, 
висловлений. • небагатослівний. 

Корбтка п&м’ять у кого — хтось 
швидко забуває, має погану пам’¬ 
ять; Корбткий розум — слабкий, 
обмежений розум. // □ короткість, 
коротшати, присл. кбротко. 
КОРОТКОЗОРИЙ, а, е. 1. Який 

погано бачить на далекій відстані 
(про очі). / Який має цю ваду зору 
(про людину). // • низькозорий. 2. 
узнай, ім. короткозбрий, ого, ч. Лю¬ 
дина, що має цю ваду зору. 3. перен. 
Нездатний правильно передбачати, 
розраховувати. • недалекоглядний, 

КОРТІТИ, йть, недок., безос., 
розм. Дуже хотітися; тягти до чо¬ 
гось. 
КОРЧ1, а, ч. 1. Пень, викорчува¬ 

ний з корінням. / Розгалужене ко¬ 
ріння дерев, кущів. □ корчуватий, 
корчастий. // □ корчувати, корчу¬ 
вання, корчувальний, корчувальник, 
корчувач, діеприкм. корчбваний. 2. 
Те саме, що кущ у 1 знач. 
КОРЧ2, у, ч. і ж., перев. ми. кбрчі, 

ів. Мимовільне скорочення м’язів 
(від болю, холоду, при деяких за¬ 
хворюваннях і т. ін.). • судбма, судо¬ 
рога, перелоги, конвульсії. □ кбрчи- 
ти, кбрчитися. 
КОСА1, й, ж.; у зверт. кбсо. 1. 

Заплетене волосся. □ кіснйк. 2. пе¬ 
рев. ми. Довге волосся. Виросли 
коси. // □ кіска, косйця, косйчка, 
кіснйй, косатий. 
КОСА2, й, ж.; у зверт. косо. 

Сільськогосподарське ручне зна¬ 
ряддя для зрізування (скошування) 
трави, збіжжя тощо у вигляді ву¬ 
зького зігнутого леза (полотна), 
насадженого на дерев’яне держал¬ 
но (косовище, кісся). □ кіска. / Ніж 
косарки. // □ кіснйй, косйти, косо- 
вйця, косар, косарювати, косар¬ 
ський, косарка (машина), косіння, 
діеприкм. кошений. 
КОСА3, й, ж. Вузька намивна 

смуга суходолу в морі, річці, озері, 
одним кінцем сполучена з берегом. 
КОСАРИКИ, ів, ми. Багаторіч¬ 

на трав’яниста рослина родини 
півникових з лінійно-мечоподібним 
листям і великими квітками різно¬ 
го кольору, зібраними у суцвіття на 
кінцях стебел. • гладіблус. 
КОСАРКА, и, ж. Машина для 

скошування трав’янистих рослин. 
КОСАТКА, и, ж.; у зверт. косат¬ 

ко. Морський ссавець, найбільший 
представник родини дельфінових; 
хижак. 



463 котйти кбсии 

КбСИЙ, а, е. 1. Який падає або 
розташований похило, під кутом до 
горизонтальної площини. • похйлий, 
непрямий. / Розташований по діа¬ 
гоналі, навскіс. • навскісний. 2. 
Зроблений, прикріплений і т. ін. 
криво (про предмети). • перекоше¬ 
ний, скошений, скрйвлений. 3. Який 
має неоднаково спрямовані зіниці 
(про очі, про людину з такими очи¬ 
ма). • зйзий, зизоокий, косоокий. 4. 
перен. Який виражає неприязнь, 
недружелюбність (про погляд). 
• непрйязний, недружелюбний, не- 
доброзйчливий, ворожий. □ косйти- 
ся; косйти (до 3, 4 знач.). // □ ко¬ 
сенький, косуватий, присл. косо. 
КОСИТИ1, кошу, косиш, недок. 1. 

Зрізувати, стинати трав’янисті рос¬ 
лини косою, косаркою і т. ін. □ див. 
коса2. 2. перен. Масово убивати, 
знищувати. • нйщити. 
КОСЙТИ2, кошу, кбсиш, недок. 1. 

чим. Дивитися вбік, не повертаючи 
голови, дивитися скоса. • скошува¬ 
ти (очі). 2. Бути косооким, косим. 3. 
чим. Дивитися неприязно, вороже. 
// □ див. косий. 
КОСИТИ3, кошу, косиш, недок., 

з прийм. під, жарг. Удавати хворо¬ 
го чи неосудного щоб уникнути 
якоїсь відповідальності (напр., кар¬ 
ної, військової). Косити під боже¬ 
вільного. 
КОСИЧИТИ, йчу, йчеш, недок. 

Прикрашати квітами або зіллям. 
• заквітчувати. □ косйчитися. 
КбСМОС, у, Ч.\ у зверт. кбсмосе. 

Сукупність усіх форм матерії як 
єдине ціле; світовий простір. 
• усесвіт (всесвіт). □ космічний, 
космологія, космблог, космографія, 
космодрбм, космонавт, космонав¬ 
тика. 
КОСОВИЦЯ, і, ж. 1. Косіння тра¬ 

ви на сіно. • сінокосіння. 2. Час, 
період косіння і збирання трави, 
збіжжя. • сіножать, сінокіс. 
//□ див. косй2. 

КОСОГІР, гбру, ч. Схил гори, гор¬ 
ба тощо. 
КОСТЕНІТИ, ію, ієш, недок. 1. 

тільки 3 ос. Перетворюватися на 
кістку (про хрящі, рогові відрост¬ 
ки); ставати твердим, як кістка. 2. 
Утрачати чутливість, гнучкість, ста¬ 
вати малорухомим від холоду. 
• клякнути, коцюбнути. 3. перен. 
Зупинятися в розвиткові, застига¬ 
ти в певних формах. // □ костеніння. 
КОСТРУБАТИЙ, а, е. 1. З не¬ 

рівною поверхнею. • шорсткйй. 
/ Нерівний, покручений. 2. Кошла¬ 
тий, розкуйовджений. □ коструба¬ 
чити. 3. перен. Невправний, незграб¬ 
ний, невмілий, недоладний (про 
стиль, мову і т. ін.). // □ кос¬ 
трубатість, присл. кострубато. 
КОСТУР, а, ч. Груба палиця пе¬ 

реважно із загнутим верхнім 
кінцем, на яку спираються під час 
ходіння. • ціпок, клюка, кбстур. 
□ костурець, костуряка. 
КОСТЮМ, а, ч. 1. Комплект верх¬ 

нього одягу, що складається з під¬ 
жака, штанів, іноді ще жилетки 
(у чоловіків) та жакета й спідниці 
або жакета і штанів (у жінок). 2. 
Театральний або маскарадний одяг. 
□ костюмер, костюмерний, костю¬ 
мувати, костюмування, діеприкм. 
костюмбваний. / Різний одяг спеці¬ 
ального призначення. Купальний 
костюм. Лижний костюм. // □ кос¬ 
тюмний. 
КОСТЬОЛ і КОСТЕЛ, у, ч. Наз¬ 

ва римсько-католицького храму. 
□ костьольний і костельний. 
КОТЕДЖ, у, ч. Невеликий одно¬ 

квартирний житловий будинок (пе¬ 
реважно заміський) з ділянкою 
землі біля нього; будинок, розрахо¬ 
ваний на одну сім’ю. 
КОТЕЛ, тла, ч. Те саме, що каз4н 

у 1, 3 знач. □ котлбвйй, котельний, 
котельник, котельня, котляр. 
КОТЙТИ, чу, тиш, недок. 1. 

Обертаючи круглий предмет, посу- 
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вати його в певному напрямку. Ко¬ 
тити м’яч. / Везти, пересувати на 
колесах. Котити візок. І І □ кбчен- 
ня. 2. Рухати або рухатися силою 
течії, вітру. Вітер котить хвилі. Ко¬ 
тить велика хвиля. 3. розм. їхати. 4. 
розм. Переміщати свої води в пев¬ 
ному напрямі, впадати (про річку, 
струмок тощо). • тектй. 
КОТРЙЙ, а, е, займ. 1. пит. Який 

саме? Який за порядком? / Який із 
кількох? 2. неознач. Один із кількох. 
• який-небудь, будь-якйй. 3. у знач, 
спол. слова. Те саме, що який. 
// □ котрййсь, котрйй-небудь, 
котрйй-будь. 
КОХАТИ, йю, аєш, недок. 1. По¬ 

чувати, виявляти глибоку сердечну 
прихильність, велику симпатію до 
особи іншої статі. • любйти. □ ко¬ 
хання, закохання, кохйннячко, ко¬ 
ханка, коханець, коханий, закоха¬ 
ний, присл. кохано, закбхано. 2. 
Дбайливо вирощувати, плекати, 
доглядати що-небудь. / Старанно 
доглядаючи, ростити, виховувати 
кого-небудь. 3. перен. Виношувати, 
плекати (намір, думку і т. ін.). 
КОЦЮБА, й, ж. 1. Знаряддя 

у вигляді залізного прута, зігнуто¬ 
го й розплесканого на кінці, для пе¬ 
ремішування палива в печі й ви¬ 
грібання жару, попелу. • кочерга. 
2. техн. Довгий металевий прут 
з розплесканим у вигляді ложки 
кінцем для розмішування розплав¬ 
леної сталі, чавуну в печі. 
КОЧЕРГА, й, ж. 1. Те саме, що 

коцюбй (у 1 знач.). □ кочережка, 
кочержйлно, кочережник. 2. тільки 
ми. Сукупність знарядь для поран¬ 
ня біля печі (коцюба, рогач, дерев’я¬ 
на лопата тощо). 3. тільки ми. Місце 
біля припічка, де стоять коцюба, 
рогач тощо). • кочережник. 
КОЧУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Часто переїжджати, переходити 
з місця на місце разом із житлом 
і майном (про народи, племена 

тощо). □ кочовйще, кочівнйцтво. 2. 
розм. Мандрувати. 3. Переходити, 
перелітати стадами або зграями 
з одного місця годівлі на інше (про 
тварин, птахів). // □ кочовйй. 4. пе¬ 
рен., ірон., жарт: Часто міняти місця 
праці або житло. // □ кочування, 
кочівля, кочовйк, кочівнйк, кочів- 
нйцький. 
КОШАРА, и, ж. 1. Загорода або 

хлів для овець, кіз. • вівчарня. 2. 
перен., зневажл. Про будь-яке при¬ 
міщення, переповнене людьми. 3. 
заст. Дерев’яний фабричний буди¬ 
нок або житловий будинок для ро¬ 
бітників. // □ кошйрний. 
КОШИК, а, ч. 1. Різний за фор¬ 

мою та розміром плетений виріб 
(з лози, стебел рогозу, дранки 
і т. ін.) для зберігання або перене¬ 
сення чого-небудь. • кіш, кошіль, 
кбзуб, козубень, кошївка. □ кбши- 
ковий, кошикар. Л Спожйвчий 
кошик — асортимент товарів, ха¬ 
рактерний для місячного (чи 
річного) споживання людини або 
сім’ї. 2. Міра, що дорівнює вмісту 
кошика. 3. бот. Суцвіття соняш¬ 
ника та інших кошикоцвітих. □ ко¬ 
шикоцвіті. 
КОШЛАТИЙ, а, е. 1. Розкуйов¬ 

джений, розкошланий, кострубатий 
(про волосся, брови). • кудлатий. 2. 
перен. Густий, із сторчкуватим 
гіллям та листям, що нерівно ви¬ 
ступає. // • волохатий. 3. перен. 
Який розповзається клаптями, клу¬ 
бами в різні боки (про хмари, дим, 
туман тощо). 4. З густою відстов¬ 
бурченою, розкуйовдженою вовною, 
шерстю (про тварин). 5. Густо по¬ 
критий переплутаними волокнами 
(про тканину, килим). • ворсйстий. 
// • косматий, кошлатий, пелеха¬ 
тий, волохатий. 
КОШОВЙЙ, а, е. І. Прикм. до 

кіш2. 2. у знач. ім. кошовйй, вбго, 
ч. Вождь, отаман козаків на Запо¬ 
розькій Січі. 
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КОШТОВНИЙ, а, е. Який має 
високу вартість, дуже цінний, до¬ 
рогий (про предмети). • дорогоцін¬ 
ний. □ коштбвність, присл. кош¬ 
товно. 
КОШТОРИС, у, ч.у бухг. План 

передбачуваних витрат і надхо¬ 
джень матеріальних і грошових ре¬ 
сурсів підприємств, установ, органі¬ 
зацій. □ коштбрисний. 
КОШТИ, і в, мн.(одн. кошт, у, у.). 

1. Гроші, капітал, матеріальні 
цінності. 2. у знач, присл. кбштом. 
За чийсь рахунок, за чиї-небудь 
гроші; за рахунок чогось. // □ кош¬ 
тувати. 
КОШТУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Мати певну ціну, грошову вартість. 
2. Вимагати певних коштів, обходи¬ 
тися в якусь суму. 3. чого та з інфін., 
перен. Вимагати певних зусиль для 
здійснення чого-небудь. 
КРАВАТКА, и, ж. Смужка тка¬ 

нини, стрічка, яку пов’язують вуз¬ 
лом під коміром сорочки чи блузи 
для прикраси. • галстук. □ крават¬ 
ковий. 
КРАВЕЦЬ, в ця, у.; у зверт. 

кравче. Фахівець із пошиття одягу. 
□ кравецький, кравецтво, кравцю¬ 
вати, кравцювання, кравчйня. 
КРАЄВЙД, у, у.; у зверт. крає¬ 

виде. Місцевість, яку видно звід¬ 
кись, яка відкривається перед очи¬ 
ма; загальний вид місцевості. 
• пейзаж, ландшафт. / Художнє 
зображення природи на картині. 
КРАЇНА, и, ж.\ у зверт. країно. 

1. Велика територія, що становить 
єдність з погляду природних умов, 
історії, населення тощо. • земля. 
□ країнознавство, країнознавчий. 
2. Те саме, що держйва. 3. перен. 
Про населення якоїсь держави. 
Країна вітала гостей. 4. Місцевість 
з певними природними або кліма¬ 
тичними особливостями, з великою 
кількістю чогось. Теплі країни. 
Країна лісів. • край, сторона. 

КРАЙ1, ю, у.; у зверт. краю. 1. 
Гранична лінія, що обмежує поверх¬ 
ню або протяжність чого-небудь, 
а також те, що прилягає до цієї 
лінії. • кінець. □ крайній, присл. 
скраю. Л Передній край, військ. — 
найближча до супротивника лінія 
оборони. 2. Найвіддаленіша від 
центру частина якоїсь місцевості. 
• околиця. 3. чому. Закінчення, 
припинення чогось. / кому і без до¬ 
датка. Закінчення життя, смерть. 4. 
Місцевість, область, район і т. ін. 
з певними природно-кліматичними 
особливостями. • країна, сторона. 
5. Велика адміністративно-терито¬ 
ріальна одиниця поділу в Росії та 
Казахстані. Алтайський край. 
□ крайовйй (до 4,5 знач.). Краєм 
в^ха чути (почути) — а) не пов¬ 
ністю, трохи чути; б) чути між 
іншим, випадково; На краб могй- 
ли — близько до смерті; На край 
свГту — кудись дуже далеко; Рідний 
край — батьківщина, вітчизна; 
Чбрез край — надміру; Без кр&ю — 
а) безмежний (у просторі); б) не¬ 
обмежений (у часі); в) безмежно 
(у просторі); г) безперервно, по¬ 
стійно; г) дуже, надзвичайно; 
д) у дуже великій кількості; До 
краю — а) цілком, зовсім; б) далі 
нікуди. о 
КРАЙ2, прийм., зрод. Указує на 

розташування предмета поблизу 
іншого. • біля, кбло. 
КРАЙНЕБО, а, с 1. Частина неба 

над лінією горизонту. • небосхйл, 
небокрай, обрій, видноколо. 2. Лінія 
горизонту. • горизбнт. 
КРАЙНІЙ, я, є. 1. Розташований 

скраю, на межі чогось. • кінцевий. 
2. Якого далі не можна зволікати, 
переносити. Крайній термін. 
• останній. 3. Який досяг найвищо¬ 
го ступеня вияву. • надзвичайний, 
надмірний, гранйчний. Крайні 
злидні. Крайнє напруження. 
□ крайнощі, крайність. 4. перен. 
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Який найрізкіше виражає певні 
суспільні погляди. / Найрадикаль- 
ніший(про погляди, переконання). 
КРАМНЙЦЯ, і, ж. Приміщення 

для роздрібної торгівлі. • магазйн. 
□ крамнйчний, крамнйй. 
КРАПАТИ, крапає і крапле, не- 

док., КРАПНУТИ, не, док., однокр. 
Падати, литися краплями. • капа¬ 
ти. □ див. кр&пля (у 1 знач.). 
КРАПКА, и, ж. 1. Маленька цят¬ 

ка. □ крапочка, крапчастий, крап¬ 
частість, крапкбвйй. • плямочка. 2. 
грам. Розділовий знак (.) у кінці роз¬ 
повідного речення, а також знак, 
уживаний при скороченому напи¬ 
санні слів. Д Крапка з комою — 
розділовий знак, яким відокремлю¬ 
ють на письмі структурно усклад¬ 
нені частини речення. 3. тільки мн., 
грам. Те саме, що Три кр&пки. 
Д Три крапки — розділовий знак 
у вигляді трьох поспіль поставле¬ 
них крапок (...), яким позначають на 
письмі незакінченість висловлення. 
•Ф* Крйпку ставити на чому— за¬ 
кінчувати що-небудь; На цьбму 
кр&пка — усе закінчено, на цьому 
кінець. 4. Графічний знак (.) як 
умовне позначення чого-небудь 
(в алгебрі, на географічних картах, 
у нотному письмі тощо). 
КРАПЛЯ, і, ж. 1. Маленька час¬ 

тинка рідини у вигляді кульки. 
• капля. 4» До [останньої] крап¬ 
лі — повністю, цілком; до останку. 
□ крапати, крапотіти, крапання, 
краплйстий, присл. краплйсто. 
2. тільки мн. Рідинні ліки, дозовані 
у таких частинках. 3. тільки оди., 
перев. чого, перен. Дуже мала 
кількість чого-небудь. • трбхи, 
трішки, дуже мало. □ краплйна, 
краплйнка, краплйнний (до 1, З 
знач.). 
КРАСА, й, ж.\ у зверт. красо. 1. 

Властивість, якість гарного, пре¬ 
красного. • красота, ліпота. 2. Те, 
що є прикрасою, гордістю чого-не¬ 

будь. • слава. 3. Гарна, приваблива 
зовнішність. • врбда, вродлйвість, 
красота. □ красуватися, красува¬ 
ти, красування, красуня, красунеч¬ 
ка, красень, красунчик; красйвий, 
красйвість, присл. красйво (до 1, З 
знач.). 4. Вродлива дівчина, жінка. 
• красуня. 
КРАСНОМОВНИЙ, а, е. 1. Здат 

ний гарно, майстерно говорити, об¬ 
дарований ораторським хистом (про 
людину). □ красномовність, крас¬ 
номовство. / Який вирізняється до¬ 
ладністю, майстерністю (про мов¬ 
лення). 2. перен. Зрозумілий без 
слів. / Промовистий, виразний. 3. 
перен. Переконливий, яскравий. 
// □ присл. красномбвно. 
КРАЯТИ, кра ю, краєш, недок. 1. 

Розділяти на частини чим-небудь 
гострим або відділяти від цілого. 
• різати, розрізувати, розтинати. 
/ Різати що-небудь взагалі. • тяти. 
2. перен. Уриватися, врізуватися 
в простір, у воду тощо. Кр&яти 
серце (д^шу) чиє, кому— завдава¬ 
ти муки, душевного болю кому-не- 
будь. 3. розм. Те саме, що кроїти. 
// □ краятися, діеприкм. краяний. 
КРЕВЕТКА, и, ж. їстівний деся- 

тиногий рачок (переважно мор¬ 
ський) із дуже розвиненим черев¬ 
цем. □ креветковий. 
КРЕДЙТ, у, ч. 1. Надання в борг 

(за відсоток) грошей, матеріальних 
цінностей. • позика. □ кредитбр, 
кредиторський, кредитувати, креди¬ 
тування, кредйтка. 2. бухг. Сума, 
включена до кошторису, в межах 
якої дозволено витрати на певні по¬ 
треби. // □ кредйтний, кредйтовий. 
3. перен. Довіра. 
КРЕДО, невідм., с. 1. У като¬ 

лицькій церкві — символ віри; один 
із розділів католицької меси. 2. Ос¬ 
новні погляди, переконання,основи 
світогляду. 
КРЕЙДА, и, ж. М’який білий вап¬ 

няк, що використовується в буді- 
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вельній, хімічній, паперовій, пар¬ 
фумерній та інших галузях промис¬ 
ловості. □ крейдйстий, крейдуватий. 
/ Порошок або розчин такого вап¬ 
няку, використовуваний для білен¬ 
ня. / Шматок такого вапняку, яким 
пишуть на дошці. // □ крейдянйй, 
крейдовий. 
КРЕКТАТИ, крекчу, крекчеш, 

недок. 1. Видавати уривчасті глухі 
горлові звуки (через фізичне напру¬ 
ження, з болю тощо). □ кректун, 
кректуха. 2. Уривчасто кричати (про 
качок, жаб і т. ін.). □ крекіт. 
// □ кректання. 
КРЕМЕЗНИЙ, езна, езне. 1. 

Широкоплечий, приземкуватий, 
міцної будови тіла (про людину). 
• дебелий, дужий, сйльний, коре¬ 
настий, перен. розлбгий./ Гарного 
здоров’я (про людину або її ор¬ 
ганізм). • міцнйй, здорбвий. 
/ Сильний, жилавий, міцний (про 
руки, ноги тощо). 2. Високий, гру¬ 
бий, коренастий (про дерево). 
• могутній. // □ кремезність, кре¬ 
мезніти. 
КРЕМІНЬ, меню, ч. 1. Дуже твер¬ 

дий мінерал — кварц чорного, бу¬ 
рого або жовтого кольору, вжива¬ 
ний у давнину для добування вогню. 
□ кременйстий, кремінний, крем’я- 
нйй. / Шматок такого мінералу. 2. 
перен. Про міцну здоров’ям люди¬ 
ну. 3. перен. Про тверду характе¬ 
ром людину.^ 
КРЕМНІЙ, ю, ч. Один з найпо¬ 

ширеніших у природі хімічних еле¬ 
ментів; застосовується в металургії, 
електронній техніці тощо. • силіцій. 
□ кремнієвий. 
КРЕМ’ЯХ, а, ч. 1 Гладенький (по 

змозі заокруглений) камінець або 
черепок, використовуваний дітьми 
для гри. Грати (гратися) в крем’я¬ 
хи — гратися п’ятьма камінцями 
так, щоб, підкинувши один з них, 
устигнути захопити в жменю решту 
(по черзі або разом) і зловити підки- 

КРИВЙЙ 

нутий. 2. рідко. Камінець. // □ кре- 
м’яшбк. 
КРЕСАЛО, а, с., заст. Залізне або 

сталеве знаряддя, за допомогою 
якого викрешували вогонь з креме¬ 
ню. • кресйво. □ кресати, кресання. 
КРЕСАТИ, крешу, крешеш, не¬ 

док. 1. Добувати іскри, вогонь кре¬ 
салом. / Утворювати іскру, вдаря¬ 
ючись або вдаряючи чим-небудь об 
сталь, камінь. 2. Сильно вдаряти, 
сікти. // □ кресання. 3. перен., розм. 
Із запалом робити що-небудь. 4. 
розм. Блискати, спалахувати. 
КРЕСЛИТИ, лю, лиш, недок. 1. 

Проводити риси, лінії (на папері, 
землі тощо). • рисувати. 2. Виго¬ 
товляти технічний рисунок, схему, 
кресленик. 3. Займатися креслен¬ 
ням, бути креслярем. // □ креслен¬ 
ня, кресленик, креслюнок, кресляр, 
креслярський, креслярня. 
КРЕСНУТИ, не, недок. Тр іскаю- 

чись, ламаючись, зрушувати з місця 
(про кригу). • скресати. 
КРИВАВИТИ, влю, виш, недок. 

1. Виділяти кров, стікати кров’ю. 
• кривавитися. 2. нар.-поет. Бити, 
зранювати до крові. Ф Кривавити 
сірце чиє(д^шу чию) — завдавати 
комусь тяжких душевних мук, 
страждань. 3. Заливати, забризку¬ 
вати кров’ю. • закривавлювати. 4. 
перен. Забарвлювати в червоний 
колір. • червонйти, багрйти, багря- 
нйти. // □ див. кров. 
КРЙВДА, и, ж.\ узверт. крйвдо. 

1. Несправедливо, незаслужено зав¬ 
дана моральна або матеріальна 
шкода; образа, ураза. • неспра- 
ведлйвість. □ крйвдний, крйвдник, 
крйвдити, крйвдження, діеприкм. 
крйвджений, присуди, сл. крйвдно. 
2. нар.-поет. Неправда (протилеж¬ 
не — правда). 
КРИВЙЙ, а, е. 1. Непрямий, ви¬ 

гнутий, покручений. □ кривйти. 2 
у знач. ім. криві, 6ї, ж., мат. Не¬ 
пряма лінія. 3. у знач. ім. криві, ої, 
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ж. Лінія, якою графічно зображу¬ 
ють співвідношення кількісних по¬ 
казників якого-небудь процесу. 4. 
Який має коротшу або пошкодже¬ 
ну ногу (про людину, тварину). 
• кульгавий. / Із зламаною або ко¬ 
ротшою ніжкою (про меблі). 5. Не¬ 
симетричний. • перекбшений, 
вйкривлений. □ кривіти (до 1, 4, 5 
знач.); кривйтися, кривина, кри¬ 
визна (до 1, 5 знач.). Ф Криве 
дзбркало — а) дзеркало, що дає 
неправильне зображення; 6) (чого) 
спотворення чогось; Кривй ^сміш¬ 
ка — нещира, вимушена або пре¬ 
зирлива усмішка; Кривйй погляд — 
підозрілий, неприязний погляд; 
Кривйй на однб око — сліпий на 
одне око, одноокий. 6. перен., розм. 
Хибний. • помилкбвий, неправиль¬ 
ний. Кривб слово — несправед¬ 
ливе, образливе слово. 
КРЙГА, и, ж. Те саме, що лід. 

/ Шматок, брила льоду. • крижй- 
на. / Битий лід скреслих річок, 
водоймищ і т. ін. • крижйни. □ кри- 
жанйй, крижаніти, крижйна, кри- 
жйнка. Ф Печбної крйги баж&ти 
(забаж&ти, хотіти і т. ін.) — бути 
примхливим, вимагати неможли¬ 
вого. 
КРИГОЛАМ, а, ч. Велике потуж¬ 

не судно, що, ламаючи лід, торує 
шлях іншим суднам у замерзлому 
морі, річці тощо. □ криголамний. 
КРИЖЕНЬ, жня, ч.\ у зверт. 

крйжню. Велика дика качка. • кри¬ 
жак. □ криженй. 
КРЙЖІ, ів, мн. 1. (у людини) 

Нижня частина спини. • поперек. 
2. Задня частина тулуба тварини 
(звичайно коня). 3. анат. Нижній 
відділ хребта, що складається з п’я¬ 
ти хребців, які зрослися між собою, 
утворивши трикутну кістку. • кри¬ 
жова кістка. // □ крижовйй. 
КРЙЖМО, а, с., етн. Біла ткани¬ 

на, у яку сповивають дитину хре¬ 
щені батьки після обряду хрещен¬ 

ня. / Полотно або тканина як пода¬ 
рунок дитині від хрещеної матері. 
КРЙЗА, и, ж. 1. Складний, заго¬ 

стрений стан, різкий злам у чому- 
небудь. Криза у стосунках. Ду- 
шйвна крйза — гостре невдоволення 
собою, своїм життям. / мед. Швид¬ 
ка зміна температури і перелом 
у перебігові хвороби. 2. ек. Розлад 
економічного життя, який супрово¬ 
джується скороченням виробницт¬ 
ва, масовим безробіттям, зубо¬ 
жінням населення тощо. 
Промислова криза. // □ крйзовий. 
3. Гостра нестача чого-небудь. Па¬ 
ливна криза. Л Урядова крйза — 
зміна уряду через утрату підтрим¬ 
ки з боку парламенту. 
КРЙЛАС, у, ч. У християнській 

церкві — підвищене місце із пра¬ 
вого та лівого боку від середніх две¬ 
рей вівтаря для хору та читців під 
час богослужіння. 
КРИЛО, а, с. 1. У птахів, комах 

та деяких ссавців (напр., кажа¬ 
нів) — орган, що служить для літан¬ 
ня. □ крйльце, криля, окрилятися, 
присл. крилато. Бр&ти когось під 
[своє] крило — брати когось під 
свою опіку. 2. Нерухома відносно 
корпусу плоска поверхня літально¬ 
го апарата (літака, планера тощо), 
що підтримує його в повітрі під час 
польоту. 3. Обертальна лопать 
вітряка, турбіни, колеса паропла¬ 
ва тощо. 4. Підводна частина кор¬ 
пусу швидкоплавного судна, що 
утримує його в максимальному над¬ 
водному положенні під час руху. 
// □ крилатий, крилатість. 5. Робо¬ 
ча частина у жниварці, комбайні, 
яка нагинає скошувану траву до 
різального апарата і відкидає її 
набік. □ крильчастий, крильчатка 
(до 3, 5 знач.). 6. Бляшаний дашок 
над колесом автомашини, мотоцик¬ 
ла чи іншого транспортного засобу 
для захисту від пилу, болота. 7. Бо¬ 
кова частина будівлі, споруди, 
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якоїсь площини тощо. 8. Бокова 
частина бойового порядку. 9. 
Крайнє угруповання якоїсь політич¬ 
ної партії, напрямку тощо. 
КРИНИЦЯ,і, ж.\ у зверт. кринй- 

це. 1. Джерело питної води або не¬ 
глибокий колодязь найпростішої 
конструкції, воду з якого підніма¬ 
ють за допомогою журавля чи ко¬ 
ловорота. • колбдязь. 2. перен. 
Скарбниця чогось, джерело чогось. 
Криниця життєвої мудрості. 
// □ кринйчка, кринйченька, кри- 
нйчний 
КРИСЛАТИЙ, а, е. 1. (про дере¬ 

во, кущ) Який має розложисте гілля, 
розкішну крону. • гіллястий, роз- 
лбгий, розлбжистий, вітластий, 
вітлйстий. 2. (про капелюх, бриль 
і т. ін.) Який має широкі криси. 
• крисатий. // □ присл. крислато. 
КРИСТАЛ, а, ч. Тверде неорга¬ 

нічне тіло, що має форму багато¬ 
гранника й упорядковану симетрич¬ 
ну будову, за якої атоми, йони або 
молекули розташовуються у про¬ 
сторі регулярно, безкінечно повто¬ 
рюваними групами. □ кристйлик, 
кристалічний, кристальний, крис¬ 
талічність, кристалізувати(ся), 
дієприкм. кристалізбваний; криста¬ 
лізація, кристалізаційний, криста¬ 
лізатор, кристалографія, кристалйс- 
тий. 
КРИТЕРІЙ, ю, ч. Ознака, на 

підставі якої здійснюється оцінка, 
визначення або класифікація чого- 
небудь. • мірйло. Л Критерій Істи¬ 
ни, філос. — мірило істинності, віро¬ 
гідності людських знань. 
КРИТИ, крйю, крйеш, недок. 1. 

Укривати, устеляти поверхню чого- 
небудь. 2. Робити покрівлю, дах над 
чим-небудь. • покривати. Крити 
сарай. □ дієприкм. і прикм. крйтий. 
3. Обшивати, обтягувати що-небудь 
тканиною, шкірою і т. ін. 4. Затуля¬ 
ти що-небудь, ховати від зору; за¬ 
тягувати, огортати димом, парою, 

роблячи невидимим. Туман криє 
дорогу. 5. лерен. Тримати щось 
у таємниці. • приховувати, таїти. 
ФКрий Боже (Мати Божа) — 
а) уживається для вираження не¬ 
бажаності, заперечення чогось; 
б) уживається для підкреслення ве¬ 
личезної кількості, інтенсивності чо¬ 
гось. 6. У картярській грі — бити 
карту партнера старшою картою 
або козирем. Нічим крити — 
нічого відповісти, немає чим запе¬ 
речити. □ дієприкм. крйтий (до 1 — 
З, 6 знач.). 7. фам. Картати, лаяти. 
КРЙТИКА, и, ж., тільки оди. 1. 

Розгляд, обговорення, аналіз яви¬ 
ща для його оцінки та усунення вад, 
хиб. 2. розм. Негативна думка про 
щось; указівка на вади, хиби. Підда¬ 
вати критиці. □ критикувати, 
дієприкм. критикований; критикан, 
критиканство. 3. Літературний 
жанр, присвячений аналізові та 
оцінці літературних, мистецьких або 
наукових творів. Літературна кри¬ 
тика. // □ критйчний, крйтик, кри- 
тицйзм. 4. Критики {фахівці в га¬ 
лузі критики). Схвалений критикою. 
КРИТЙЧНИЙ1, а, е. 1. Пов’яза¬ 

ний з критикою (у 1 знач.); який 
містить критику; який ґрунтується 
на науковій перевірці правдивості, 
правильності чого-небудь. 2. Здат¬ 
ний ставитися з критикою (у 1 знач.), 
виявляти та оцінювати позитивне 
й негативне в чомусь, комусь. Кри¬ 
тичний розум. • вимогливий. 
□ критйчність. // □ присл. критйч- 
но; див. критика. 
КРИТИЧНИЙ2, а, е. 1. Який пе¬ 

ребуває в стані кризи (у 1 знач.). 
• перелбмний. 2. Тяжкий, небезпеч¬ 
ний, надзвичайно складний, скрут¬ 
ний. Критичне становище. Л Кри- 
тйчна величний, спец. — величина, 
що характеризує перехід у новий 
стан, якість, набуття нових влас¬ 
тивостей; Критйчний стан речо- 
винй, фіз. — особливий стан речо- 
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вини, коли зникає різниця між ріди¬ 
ною та парою; Критйчна темпера¬ 
тура, фіз. — температура речови¬ 
ни, за якої зникає різниця між 
рідиною та парою. 
КРИХКЙЙ, а, е. 1. Який легко 

розпадається на частини, розси¬ 
пається, кришиться. # ламкий, 
хрусткйй. □ крйхкість, присл. 
крйхко. / Який не відзначається 
міцністю. Крихкий метал. # трух¬ 
лявий (про дерево і т. ін.). 2. перен. 
Який має слабке здоров’я, тендітну 
постать. • тендітний, крихкотілий. 
/ Опасистий, огрядний, із в’ялим, 
пухким тілом. • крихкотілий. 
КРЙХТА, и, ж. 1. Маленька час¬ 

тинка, дуже маленький шматочок 
чого-небудь (переважно хліба). 
• розм. криха, крйшка, окрушина, 
дрібка, ріска. □ кришйти. Крйхти 
в роті не булб; І крйхти в рот не 
брав (не бр&ла і т. ін.) — зовсім 
нічого не їв (не їла тощо). 2. перен. 
Незначна, мізерна кількість чого- 
небудь. Крихта грошей. Крихта 
часу. 3. у знач, присл. крихту, розм. 
Дуже мало. • трбхи. // □ крйхітка. 
До [останньої] крйхти — зовсім, 

цілком, до кінця; Ні (і) на крйх- 
ту — анітрохи, ніскільки, аж ніяк. 
КРЙЦЯ, і, ж. 1. Сталь. / Виріб 

із сталі. □ крицевий. 2. спец. Шма¬ 
ток неочищеного від різних домішок 
пористого заліза, що утворюється 
під час виплавлення сталі з руди 
або чавуну. □ крйчний. 3. рідко. Те 
саме, що кресало. 
КРИЧАТИ, кричу, кричйш, не- 

док. 1. Дуже голосно вигукувати, 
кликати, говорити, співати. • гала¬ 
сувати, волати, горлати, репетува¬ 
ти. □ крикун. / Голосно сперечати¬ 
ся про щось. / Голосно плакати. 
• ридати, голосйти. / Видавати про¬ 
низливі звуки (про тварин, птахів). 
/ Гучно, пронизливо свистіти, гуді¬ 
ти (про сирену, гудок тощо). 2. Дуже 
голосно закликати, попереджати 

когось. 3. на кого і без додатка. Го¬ 
лосно лаяти когось. • сварйтися. 4. 
про кого — що, а також із спол. що, 
перен. Настирливо й набридливо 
казати, писати, повідомляти про 
когось, щось. 5. перен. Вирізнятися 
на загальному тлі, впадати в око; 
виразно свідчити про щось. □ крик- 
лйво. // □ криклйвий, криклйвість. 
КРИШЙТИ, кришу, крйшиш, 

недок. 1. Подрібнювати щось (роз¬ 
бивати, ламати, різати і т. ін. на 
дрібні шматочки); перетворювати 
на крихти. □ крйшиво, кришеник. 
/ Смітити крихтами чого-небудь. 
// □ крйшення, кришіння, діеприкм. 
і прикм. крйшений. 2. перен., розм. 
Нещадно бити, рубати, вбивати; 
знищувати, ламаючи, розбиваючи. 
КРИШЕНИК, а, ч. Відрізаний 

шматочок чого-небудь їстівного 
(сала, картоплі тощо). □ див. кри¬ 
шйти. 
КРЙШКА1, и, ж. Предмет, яким 

накривають що-небудь зверху; вер¬ 
хня частина предмета, якою зату¬ 
ляють у ньому отвір.# пбкришка, 
накривка. □ крйшечка. 
КРЙШКА2, и, ж. 1. Те саме, що 

крйхта. 2. Подрібнена маса чого- 
небудь. # крйшиво. // □ крйшечка. 
КРИШТАЛЬ, ю, ч. 1. Особливий 

вид скла вищого ґатунку, якому 
властива прозорість, барвиста гра 
світла і мелодійний дзенькіт. 2. 
Вироби з такого скла. // □ кришта¬ 
левий, криштальний. Д Гірськйй 
кришталь — мінерал, безбарвний 
прозорий різновид кристалічного 
кварцу, використовуваний в оптиці, 
радіотехніці, скляному виробництві, 
ювелірній справі. 
КРІЙ, крбю, ч. 1. Дія за значен¬ 

ням крбїти. □ див. крбТти. 2. Мо¬ 
дель, форма одягу або взуття. 
# фасон. Модний крій. 
КРІСЛО, а, с. 1. Різновид широ¬ 

кого стільця (переважно м’якого) 
з бильцями для опертя ліктів та 
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зручною спинкою. • діал. фотель. 
□ крісельний. Д Крїсло-гбйдал- 
ка — крісло на вигнутих полозках, 
на яких воно гойдається; Крісло- 
ліжко — велике розкладне крісло, 
що може служити постелею. 2. З 03- 
нач., перен. Про високу адміністра¬ 
тивну посаду. Міністерське крісло. 
КРІТ, крота, ч:, у зверт. кроте. 

Невеликий комахоїдний ссавець, що 
живе в норах під землею; цінний 
хутром. □ кротячий, кротбвий. 
КРОВ, і, ж. 1. Особлива рідка 

тканина червоного кольору, що цир¬ 
кулює в замкнутій кровоносній си¬ 
стемі людського або тваринного 
організму, забезпечуючи живлення 
його клітин та обмін речовин у ньо¬ 
му. • поет, кровйця, нар.-поет. кри¬ 
вавиця, перен. юшка. □ кров’яний, 
кров’янйстий, кров’янйстість, кров’- 
янйти, кров’яніти, кривавий, крива¬ 
вити. Д Зараження крбві —загаль¬ 
не інфекційне захворювання крові, 
викликане різними мікробами та їх 
токсинами; Замовляти кров — при¬ 
пиняти кровотечу, застосовуючи 
замовляння; Схбдити (стікати, 
зійтй) кров’ю — втрачати кров від 
поранення. 4- Серце кров'ю обли¬ 
вається (обкипає) — хтось дуже 
сильно переживає, мучиться, страж¬ 
дає; [Хоч] кров з нбса — попри будь- 
які труднощі; Кров з молокбм — 
про рожевовиду, здорову людину. 2. 
перен. Людські жертви під час яко- 
го-небудь зіткнення, у війні, бо¬ 
ротьбі тощо. • убйвства, крово- 
пролйття. Кров'ю здобувати 
(добувати) — а) досягати чого-не¬ 
будь у боротьбі ціною великих 
жертв; б)добувати тяжкою, непо¬ 
сильною працею. 3. Порода, поро¬ 
дистість тварин. 4. перев. з означ., 
перен. Про рід, походження, націо¬ 
нальність людини. / у спол. з присв. 
займ., розм. Про близьких родичів 
(переважно дітей). Своя кров. 
П кровний, крбвність(до 3,4 знач.). 

Гблос крбві — почуття кровної 
спорідненості з кимось. 5. з означ., 
перен. Вдача, темперамент людини. 
Гаряча кров у когось. 
КРОВООБІГ, у, ч., фізіол. Безпе¬ 

рервний рух крові у замкнутій кро¬ 
воносній системі людини або тва¬ 
рини, зумовлений головним чином 
скороченнями серця. 
КРОЇТИ, крою, кроїш, недок. 

Розрізувати тканину або шкіру на 
шматки відповідного розміру і фор¬ 
ми для пошиття з них одягу, взуття 
тощо. □ крбєння, крій, дієприкм. 
крбєний. 
КРОК, у, ч. 1. Рух ногою під час 

ходіння або бігу. • ступінь. □ кро¬ 
кувати, крокування, крокомір. 2. 
тільки мн. Звуки від такого руху. 
4* Крок за крбком — а) дуже по¬ 
вільно, повагом; б) поступово, по¬ 
слідовно; Крбком руш! — уживаєть¬ 
ся як команда йти в певному 
напрямі; Міряти кроки — розміре¬ 
но ходити туди й назад. 3. перен. 
Дія, вчинок. Невиважений крок. 4. 
перен. Етап у розвитку чого-небудь, 
у розв’язанні якогось завдання 
тощо. ^ Крок назбд — відступ від 
досягнутого; Крок уперед — про 
певний поступ, успіх у чомусь; Пбр- 
ший крок; Пбрші кроки — поча¬ 
ток у якійсь справі, діяльності тощо. 
5. перев. з означ. Хода. Іти швид¬ 
ким кроком. 6. перев. з означ., пе¬ 
рен. Певний спосіб пересування 
(в танці, на лижах і т. ін.). Ма¬ 
зурковий крок. Рухатися пристав¬ 
ним кроком. 7. Відстань (близько 
70 — 75 сантиметрів) між стопа¬ 
ми під час ходіння як міра дов¬ 
жини. 8. спец. Певна стала 
відстань або величина чого-не¬ 
будь (при спрямованому рухові 
механізму, деталі тощо). Крок 
гвинта. 
КРОКВА, и, ж. Опора для по¬ 

крівлі у вигляді двох брусів, з’єдна¬ 
них у горішній частині під кутом 
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і закріплених долішніми кінцями до 
стін будівлі. □ кроквйна, кроквянйй. 
КРОПИВА, й, ж. Одно- та бага¬ 

торічна трав’яниста рослина, стеб¬ 
ло і листя якої густо вкриті жалкй- 
ми волосками. □ кропйв’яний, 
кропйв’яник. А Водяна кропива — 
те саме, що кушйр; Собача кропи¬ 
ві — багаторічна медоносна та 
лікарська рослина. 
КРОСВОРД, а, ч. Гр а-задача, 

у якій фігуру з перехресних рядків 
клітинок треба заповнити літерами 
так, щоб по горизонталі й вертикалі 
вийшли загадані слова. □ крос- 
вордйст. 
КРОСІВКИ, вок> мн. (оди. кро- 

сГвка, и, ж.). Спортивне легке взут¬ 
тя у вигляді закритих черевиків зі 
шнурівкою; повсякденне взуття, 
подібне до таких черевиків. 
КРУГ1, а, ч. 1. мат. Частина пло¬ 

щини, обмежена колом. Площа кру¬ 
га. 2. Ділянка якоїсь поверхні, фор¬ 
мою схожа на таку площину. 
Ф Кругй літають пбред очйма — 
в очах темніє від слабкості, втоми. 
3. Предмет, що має округлу, оваль¬ 
ну або кільцювату форму. Рятівний 
круг. Шліфувальний круг. 
// □ круглий, круглястий, круглість, 
кругліти, присл. кругло. 
КРУГ2, прийм., зрод. Уживаєть¬ 

ся з назвою предметів, істот, біля 
яких з усіх боків щось відбуваєть¬ 
ся, здійснюється тощо. • навкбло, 
навкруг, кругбм. Круг пальця 
обвестй (обкрутйти) кого—обду¬ 
рити, ошукати когось. 
КРУТИТИСЯ, кручуся, крутиш¬ 

ся, иедок. 1. Робити обертові, колові 
рухи. • обертатися. / Танцюючи, 
робити колові рухи. • кружляти. 
/ Часто змінювати положення тіла 
лежачи або сидячи. • вертітися. 
/ Поспішно робити що-небудь. • ме- 
тушйтися. 2. перен. Постійно за¬ 
йматися різними справами, клопота¬ 
тися чимось, шукати виходу з біди, 

скрути. 3. Вирувати, утворювати 
коловерть (про воду, течію). Кру- 
тйтися як (н&че, мов і т. ін.) м^ха 
в окрбпі; Крутйтися як (наче, мов 
і т. ін.) [та] бГлка в кблесі — бути 
постійно заклопотаним, дуже за¬ 
йнятим; метушитися. 4. розм. По¬ 
стійно перебувати де-небудь, біля 
когось. Крутитися перед дзеркалом. 
Крутитися біля батька. / Вештати¬ 
ся. Крутиться на язиці що — 
а) про сильне бажання сказати що- 
небудь, спитати про когось, щось; 
б) про намагання пригадати щось 
добре відоме, але призабуте. 
// □ крутіння. 5. Різко змінювати 
напрям, робити вигин (про шлях, 
ріку тощо). • звивйтися. 
КРУЧА, і, ж.\ узверт. круче. Ви¬ 

сокий стрімкий берег. • урвище, 
бескйд, бескет, бескед, крутобереж¬ 
жя, бблаз, крутйзна, крутосхйл, 
стрімчак. / Крута, майже прямовис¬ 
на гора.// □ кручуватий. 
КРУЧЕНИКИ, ів, мн. (оди. кру¬ 

ченик, а, V.). Смажена страва, пе¬ 
реважно з овочів (рідше з крупів, 
грибів і т. ін.), туго обгорнених тон¬ 
ким шаром м’яса або риби. 
КРЯЖ, а, ч. Одна з форм зем¬ 

ного рельєфу, що має вигляд неви¬ 
сокої витягнутої горбистої височини 
або низьких пасом, що чергуються 
з горбами та увалами. Донецький 
кряж. Тамаиський кряж. / Невисо¬ 
кий масивний гірський хребет. 
// • гірське пйсмо, гірська гряда. 
// □ кряжовйй. 
КРЯ, КРЯ-КРЯ, виг. Звуко¬ 

наслідування, що означає крик 
птаха родини воронових, качки, 
жаби. □ крякати, крякання, 
крякіт. 
КУБ1, а, ч. 1. Правильний шести¬ 

гранник, усі грані якого — квадра¬ 
ти. / Предмет, споруда, що мають 
форму такої фігури. 2. мат. Добу¬ 
ток трьох однакових співмножників, 
третій степінь числа. 3. розм. Кубі- 
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чний метр як міра об’єму. • ку¬ 
бометр. □ кубатура. // □ кубічний. 
КУБ2, а, ч. Великий котел, бак 

і т. ін. для кип’ятіння або перегону 
рідини. 
КУБАХ, а, ч. 1. Викопане корін¬ 

ня рослини, дерева разом із землею. 
/ Кут картоплі, його підземна час¬ 
тина. Викопати три кубахи кар¬ 
топлі. 2. діал. Лунка, кругла ямка 
для садіння капусти, картоплі та 
інших городніх культур. 
КУБЛИТИСЯ , люся, лишся, не- 

док. 1. (про птахів, плазунів і т. ін.) 
Порпатися у м’якому ґрунті, соломі 
тощо, роблячи заглиблення. / (про 
птахів) Сідати, вмощуватись у гніз¬ 
ді. 2. Улаштовувати кубло, гніздо. 
• гніздйтися. 3. перен., розм. Роз¬ 
міщуватися купкою. 4. перен., розм. 
Міцно триматися в чомусь, десь. 
• перен. коренйтися, гніздйтися. 5. 
Підійматися, зніматися клубами. 
• клубочйтися. 
КУБЛО, а, с. 1. Заглиблення 

в землі, часто під корінням дерев, 
де живуть і розмножуються звірі, 
плазуни. • лігво. / Житло птахів, 
зроблене з галуззя, листя тощо для 
відкладання яєць, висиджування 
й виведення пташенят. • гніздо. 
□ кублитися. 2. перен., розм. Те, що 
нагадує лігво, гніздо. Кубло з ган¬ 
чір’я. 3. перен., розм. Людське жит¬ 
ло. • оселя, дім. 4. Звірята одного 
приплоду. • вйводок. 5. перен., розм. 
Про родину, рід. Родове кубло. 6. 
перен. Місце зосередження, приту¬ 
лок антигромадських, злочинних 
елементів; група людей, що прово¬ 
дить антигромадську або злочинну 
діяльність. • перен. зграя. 
КУБОК, бка, ч. 1. Великий келих. 

• бокал, чара. 2. Ваза з коштовно¬ 
го матеріалу, яку вручають як приз 
переможцям спортивних змагань. 
О кубковий. 
КУВАТИ1, кую, кубш, недок. 1. 

Надавати потрібної форми металу 

(переважно розжареному), б’ючи по 
ньому молотом або натискаючи пре¬ 
сом. • клепати. / Обробляючи ме¬ 
тал молотом або пресом, вигото¬ 
вляти що-небудь. • викбвувати. 
□ кутий. Кувати вухналГ (ухна¬ 
лі) зубами, жарт. — клацати зуба¬ 
ми від холоду; Куй залізо, пбки 
[вонб] гарйче — не марнуй часу, по¬ 
спішай діяти за сприятливих обста¬ 
вин. 2. Прибивати підкови (коневі). 
• підковувати. 3. перен. Досягати 
чого-небудь наполегливою працею, 
зусиллями. Кувати перемогу. І Фор¬ 
мувати чийсь характер. Кувати ха¬ 
рактер. 4. у що і без додатка. Зако¬ 
вувати (у кайдани, ланцюги і т. ін.). 
// □ кування. 
КУВАТИ2, кую, куєш, недок. 1. 

(про зозулю). Видавати звуки 
«куку». • рідко кукати, кукукати. 
2. перен., нар.-поет, (про зозулю) 
Віщувати (довгі роки, щастя тощо), 
видаючи звуки «куку». // □ ку¬ 
вання. 
КУГА, й, ж. 1. Водяна та болотяна 

рослина родини осокових із круглим 
безлистим стеблом і квітками в ко¬ 
лосках, зібраних у волотеве суцвіт¬ 
тя. 2. діал. Рогіз. 
КУЖІЛЬ, желя, ч. і КУЖГЛЬ, 

желі, ж. Прядиво або вовна, намо¬ 
тані на кілок у прядці (кужівку). 
• куделя, куделиця, кужелиця, ку¬ 
желина. □ кужільний, кужівка і ку¬ 
жілка. 
КУЙОВДИТИ, джу, ДИШ, недок. 

1. Робити розкуйовдженим, розкош¬ 
ланим (про волосся, вовну і т. ін.). 
• кошлатити, кудлати. □ куйов¬ 
дження, куйовда. 2. перен. Крути¬ 
ти, мести (про завірюху, вітер). 
КУКГЛЬ, кблю, ч. Бур’ян родини 

гвоздикових із темно-рожевими, 
зрідка білими квітками з отруйним 
насінням, який росте серед хлібних 
злаків. □ кукільний. 
КУКУ, внг. 1. Звуконаслідуван¬ 

ня, що означає крик зозулі, /узнач. 
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присудка. / у знач. ім. 2. Уживають 
діти, коли, сховавшись, подають го¬ 
лос, щоб їх помітили. // □ кукука¬ 
ти, кукати, кукання. 
КУКУРГКУ, виг. Звуконасліду¬ 

вання, що означає крик півня. 
/ у знач, присудка. / у знач. ім. 
І І □ кукурікати, кукурікання. 
КУКУРУДЗА, и, ж. 1. Однорічна 

трав’яниста рослина родини злако¬ 
вих з дуже високим стеблом, широ¬ 
ким листям і їстівними зернами, 
зібраними в качан. • маїс. □ куку- 
рудзйння, кукурудзище, кукурудзів- 
нйцтво, кукурудзівнйк. 2. Зерна цієї 
рослини. □ кукурудзянка. / Зерно 
в качанах. // □ кукурудзяний. 
КУЛАК, а, ч. 1. Кисть руки з зі¬ 

гнутими і притиснутими до долоні 
пальцями. • п’ястук. / Про кисть 
руки, стиснену для удару. // □ ку¬ 
лаччя, кулачний, кулачити, кулач¬ 
ки. Ф Збиратися (зібратися) в ку- 
лйк — збирати всі сили, всю волю; 
Кйдатися з кулаками до кого, на 
кого— намагатися побити кого-не- 
будь; Позіхати в кулйк — прихо¬ 
вувати позіхання; Сміятися в ку¬ 
лак — приховувати сміх; Трим&ти 
в кулаку (кулацГ) кого, що— пов¬ 
ністю підкоряти собі когось, щось. 
2. перен. Зосереджене ударне угру¬ 
повання військ. Ф Збирати в кулак 
кого — згуртовувати кого-небудь. 3. 
техн. У різних машинах — деталь 
у формі виступу, що поштовхами 
приводить у рух певний механізм. 
• кулачбк. □ кулачкбвий. 
КУЛЕМЕТ, а, ч. Автоматична 

швидкострільна зброя малого 
калібру, призначена для зни¬ 
щення кулями наземних і повітря¬ 
них цілей. □ кулеметний, куле¬ 
метник. 
КУЛІНАРІЯ, ї, ж. 1. Мистецтво 

приготування їжі. • куховарство, 
кухарство. 2. Приготовлена їжа 
// □ кулінар, кулінйрський. 3. 
Крамниця, що торгує випічкою, на¬ 

півфабрикатами і т. ін. // □ кулі¬ 
нарний. 
КУЛГСИ, кулїс, мн.{одн. куліса, 

и, ж.). 1. Плоскі частини театраль¬ 
ної декорації (м’які або напнуті на 
рами), що розміщуються з боків 
сцени. • лаштунки. / Частина сце¬ 
ни театру, що міститься за декора¬ 
ціями. За кулісами — а) за сце¬ 
ною; б) перен. таємно, секретно, 
приховано. // □ закулісний. 2. 
тільки мн., с.г. Смуга з кількох рядів 
спеціально висіяних високостеблих 
рослин (соняшника, кукурудзи 
тощо), що служить для снігозатри¬ 
мання і захисту посівів від вітру. 3. 
техн. Рухома деталь механізму, що 
перетворює обертальний рух на 
поступальний або навпаки. □ ку¬ 
лісний (до 2, 3 знач.). 4. муз. Висув¬ 
на частина духових інструментів 
для зміни довжини їхніх каналів. 5. 
ек. Неофіційна біржа, організова¬ 
на приватними маклерами. 
КУЛГШ, лешу, ч. Густий суп (за¬ 

звичай із пшона). □ кулешик. 
КУЛУАРИ , ів, мн. Приміщення 

(бокова зала, коридор) у будинках 
парламенту, театрах, що служить 
для відпочинку, а також для не¬ 
офіційних зустрічей, обміну думка¬ 
ми тощо. □ кулуарний. ^ Почути 
в кулуарах — довідатися про якусь 
політичну або суспільну подію 
з розмов, що ведуться в поінфор¬ 
мованих колах. 
КУЛЬБАБА, и, ж.; узверт. куль¬ 

бабо. Трав’яниста рослина родини 
складноцвітих з порожнистим без¬ 
листим стеблом, жовтими квітками 
і пухнастим насінням, що легко роз¬ 
носиться вітром. / Квітка цієї рос¬ 
лини. // □ кульбабовий. 
КУЛЬГАТИ, й ю, йеш, недок. 1. 

Шкандибати, маючи коротшу або 
хвору ногу. • шкутильгати, криву¬ 
ляти. □ кульгавий, кульгавість. 2. 
Ледве йти. • шкандибати. 3. перен., 
розм. Бути в незадовільному стані, 
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мати недоліки. Кульгає дисциплі¬ 
на. 4 Кульгати на обйдві ногй — 
мати багато недоліків (про справу, 
працю тощо). // □ кульгання. 
КУЛЬТУРА, и, ж. 1. Сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, 
створених людством протягом його 
історії. / з означ. Рівень розвитку 
суспільства в певну епоху. Давньо¬ 
грецька культура. □ культурологія. 
2. Освіченість, вихованість. □ куль¬ 
турність. // □ присл. культурно. 3. 
чого. Рівень, ступінь досконалості 
якої-небудь галузі господарської 
або розумової діяльності. Культу¬ 
ра виробництва. Культура мови. 4. 
с.г. Розведення, вирощування рос¬ 
лин. Культура рису. • культивуван¬ 
ня. / Рослина або вид рослин, що 
розводяться, вирощуються (культи¬ 
вуються). Кормова культура. 
// □ культурний. 5. чого, спец. 
Клітини певних мікроорганізмів, 
вирощені у живильному середовищі 
в лабораторних або промислових 
умовах. 
КУЛЬТУРИЗМ, у, ч. Система 

спеціальних фізичних вправ, спря¬ 
мованих на розвиток мускулатури 
людського тіла. • бодибїлдинг і бо- 
дибілдинг. □ культурйст, культу- 
рйстський. 
КУЛЯ, і, ж. 1. Геометричне тіло, 

утворене обертанням кола навколо 
свого діаметра. Радіус кулі. 2. 
Предмет, що має таку форму. □ ку¬ 
лястий, кулястість. Д Земна к^- 
ля — планета Земля; К^ля-зонд — 
наповнена воднем Гумова куля, яку 
випускають у вільний політ із при¬ 
ладами для дослідження атмосфе¬ 
ри; К^ля-пілот — наповнена вод¬ 
нем Гумова куля, яку випускають 
У вільний політ для визначення на¬ 
прямку і швидкості вітру; ПовГтря- 
на к^ля — а) літальний апарат, 
наповнений легшим за повітря га¬ 
зом. • аеростат; б) надувна іграш¬ 
ка — гумова кольорова оболонка, 

наповнена легким газом. 3. Малень¬ 
кий свинцевий або сталевий снаряд 
для стрільби з ручної вогнепальної 
зброї та кулеметів, який є перед¬ 
ньою частиною бойового патрона. 
Сліпа к^ля — куля, що випадко¬ 

во улучила в когось, щось, залетіла 
куди-небудь. 
КУМ1, а, ч.\ у зверт. куме. 1. Хре¬ 

щений батько стосовно батьків хре¬ 
щеника і хрещеної матері; батько 
дитини стосовно хрещеного батька 
і хрещеної матері. □ куматися, ку¬ 
мання, кумівство, кумівський, куму¬ 
вати. 2. заст. Приятель (у звертанні). 
3. нар.-поет. Епітет вовка в казках, 
байках. // □ кумась, кумцьо. 
КУМ2, КУМ-КУМ, виг. Звуко¬ 

наслідування, що означає крик 
жаби. □ кумкати, кумкання. 
КУМА, й, ж.; у зверт. кумо. 1. 

Хрещена мати стосовно батьків хре¬ 
щеника і хрещеного батька; мати 
дитини стосовно хрещеного батька 
і хрещеної матері. □ див. кум1 (у 1 
знач.). 2. заст. Приятелька (у звер¬ 
танні). 3. нар.-поет. Епітет лисиці 
в казках, байках. // □ кумонька, ку¬ 
мася. 
КУМАНЕЦЬ, нця, ч. Керамічна 

фігурна посудина у вигляді бубли¬ 
ка («калач») або круга («плескач») 
для спиртних напоїв, що тепер утра¬ 
тила своє утилітарне призначення 
і є суто декоративним виробом. 
• рідко куман, куманчик. 
КУМЕДНИЙ, а, е, розм. Сміш¬ 

ний, потішний. / Який викликає зди¬ 
вування. • дивовйжний. // □ ку- 
медність, присл. кумедно. 
КУМЙС, у, ч. Кисломолочний 

пінистий напій з кобилячого (рідше 
верблюжого і коров’ячого) молока. 
□ кумйсовий, кумисолікування. 
КУНЙЦЯ, і, ж.; у зверт. кунйце. 

1. Невелика хижа тварина родини 
куницевих з цінним густим пухнас¬ 
тим хутром. / Хутро цієї тварини. 
• рідко кунй. // □ кунйцевий, ку- 
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нйчний, кунйчий. 2. перен., нар,- 
поет. Наречена. 
КУПА, и, ж. 1. Велика кількість 

чого-небудь складеного, навалено¬ 
го чи зсипаного горою в одному 
місці. • гора. / Велика кількість 
предметів, складених один на одний. 
Д Димові к^пи — купи бадилля 
з перегноєм і т. ін., які спалюють 
для захисту рослин від приморозків. 
2. перен. Кілька осіб, тварин, пред¬ 
метів і т. ін., що знаходяться разом, 
близько один біля одного. • група. 
□ скупчуватися, купчитися. 3. пе¬ 
рен., розм. Велика кількість чого- 
небудь. 
КУПАТИ, аю, аєш, недок. За¬ 

нурювати у воду для обмивання, 
освіження тощо. □ купальний, ку¬ 
пальник (людина, що купається, 
і костюм для купання). /Занурю¬ 
вати що-небудь у щось рідке, сипу¬ 
че і т. і н. Верби купають віти у воді. 
Ф Купати в барвінку (любйст- 
ку) — мити дитину відваром па¬ 
хучих трав, щоб вона росла врод¬ 
ливою і щасливою. // □ купання, 
купанка, дієпрнкм. купаний. 
КУПЕ, невідм., с. Окреме від¬ 

ділення у залізничному пасажир¬ 
ському вагоні на чотири або два 
спальні місця. □ купейний. 
КУПЙНА, купини, ж. Горбик на 

луці чи болоті, порослий травою або 
мохом. □ купиння, куп’я, купиня¬ 
стий, куп’янйстий, купиноріз. 
КУПИНА, й, ж. Багаторічна рос¬ 

лина родини лілійних із схиленими 
білими, рідше рожевими квітками 
і довгим м’ясистим кореневищем. 
Д Неопалйма купина — а) у біб¬ 
лійній міфології — терновий кущ, 
який горить і якимось дивом не зго¬ 
ряє; б) у церковному вжитку — на¬ 
зва ікони із зображенням Богоро¬ 
диці, яка рятує від пожежі. 
КУПОЛ, а, ч. 1. Опуклий дах у ви¬ 

гляді півкулі. • баня. 2. перен. Ку¬ 
ляста поверхня або предмет такої 

форми. Купол неба. Купол парашу¬ 
та. // □ купольний, куполоподібний. 
КУПУВАТИ, ^€, ^ЄШ, НЄДОК., 

КУПЙТИ, куплю, купиш, ДОК. 1. 
Ставати власником чого-небудь за 
гроші. □ купівля, купування, купі¬ 
вельний, покупець. 2. перен., розм. 
Схиляти на свій бік підкупом, ха¬ 
баром. • підкупбвувати. / Викли¬ 
кати прихильність якими-небудь 
діями тощо. // □ дієпрнкм. іпрнкм. 
куплений. 3. перен., фам. Обдурю¬ 
вати. 
КУПЮРА1, и, ж. Скорочення 

у тексті літературного, драматич¬ 
ного або музичного твору, пропуск 
окремої дії, сцени, репліки, окремо¬ 
го епізоду, кінокадру і т. ін. 
КУПЮРА2, и, ж. Грошові знаки 

різної вартості, а також облігації 
та подібні цінні папери. 
КУРАГА, й, ж. Сушені абрикоси 

без кісточок. 
КУРГНЬ, реня, ч. 1. Невелика 

легка тимчасова будівля, сторожка 
(на городах, баштанах і т. ін.), скла¬ 
дена з гілок і листя дерев, жердин 
тощо. □ куріннйй, курінець. 2. Убо¬ 
ге житло. • халабуда. 3. іст. 
Військова одиниця Запорозької Сі¬ 
чі. 4. іст. Житло козаків, що скла¬ 
дали таку військову одиницю. 5. іст 
У період громадянської війни — 
військова частина контрреволюцій¬ 
ного козацтва. □ ім. куріннйй (до З, 
5 знач.). 
КУРГПКА, и, ж.; у зверт. куріп¬ 

ко. І. Народна назва кількох видів 
птахів ряду курячих. / М’ясо цих 
видів птахів як їжа. 2. діал. Курка. 
// □ куріпочка, куріп’я, куріпчин. 
КУРКА, и, ж.; у зверт. курко. 1. 

Свійська птиця, яку розводять на 
м’ясо і для одержання яєць; самка 
півня. □ курнйк, курятник. / М’ясо 
цієї птиці. • курятина. Мокра 
к^рка — про жалюгідну на вигляд 
або безвольну, нерішучу людину; Як 
к^рка л&пою — про що-небудь ви- 
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конане незграбно, неакуратно. 2. 
Страва з курячого м’яса. • куряти¬ 
на 3. спец. Загальна назва птахів 
родини курячих. // □ курячий, 
курочка. 
курлй, виг. Звуконаслідування, 

що означає крик журавля. □ кур- 
лйкати, курлйкання, курліЬкати, 
курлюкання. 
КУРЛИКАТИ, курлйкаю, кур- 

лйкаєш і курлйчу, курлйчеш, недок, 
КУРЛИКНУТИ, ну, неш, док., од- 
нокр. Видавати звук «курли» (про 
журавля). / Видавати, утворювати 
звуки, що нагадують крик журав¬ 
ля. //□ див. курлй. 
КУРНЙЙ, а, е. 1. Над яким 

здіймається курява. • курявий. 
□ присуди, сл. курно. 2. Який ди¬ 
мить. • дймний. / Який сповнює 
приміщення, повітря димом./Спов¬ 
нений диму. 3. Який опалюється 
піччю без димаря. 
КУРОК, рка, ч. Частина ударно¬ 

го механізму в ручній вогнепальній 
зброї. Д Спускати курок — стріля¬ 
ти. □ курковий. 
КУРОРТ, у, ч. Місцевість із 

природними цілющими властивос¬ 
тями, пристосована для лікування, 
відпочинку. □ курортний, курбрт- 
ник, курортолбгія, курортблог. 
КУРС, у, ч. 1. Н апрям руху суд¬ 

на, літака тощо. □ курсограф. 2. 
перен. Напрям політики, діяльності. 
Курс на роззброєння. 3. Система¬ 
тичний виклад наукової дисциплі¬ 
ни у вищій школі, у середньому 
спеціальному навчальному закладі, 
а також підручник, що становить 
собою такий виклад. 4. Рік, ступінь 
навчання у вищому і середньому 
спеціальному навчальному закладі 
(перший курс, другий курс і т. ін.). 
О курсовйй. / Студенти, слухачі 
одного року навчання. 5. Повний 
цикл лікувальних процедур. Курс 
інтенсивної терапії. 6. Вартість 
Цінних паперів, установлювана 

спеціальними державними норма¬ 
тивними актами. / Ціна, за яку ку¬ 
пують або продають на біржі акції 
та інші цінні папери. Д Курс &к- 
цій — фактична ціна продажу 
акцій на ринку цінних паперів; Ва¬ 
лютний курс — вартість грошової 
одиниці однієї країни, виражена 
в грошових одиницях іншої країни; 
ОбмГнний курс — курс, за яким об¬ 
мінюють одну валюту на іншу; Курс 
грйвні — курс національної валю¬ 
ти України стосовно інших валют. 

Бути в курсі чого — знати про 
перебіг якої-небудь справи, про ос¬ 
танні факти, досягнення в певній 
галузі тощо. 
КУРСИ, ів, мн. Одна з форм при¬ 

скореної підготовки, перепідготов¬ 
ки і підвищення кваліфікації пра¬ 
цівників певного вузького фаху. 
Курси стенографії. Д Підготбвчі 
к^рси — форма підготовки абі¬ 
турієнтів до вступу у вищі та се¬ 
редні спеціальні навчальні заклади. 
КУРСИВ, у, ч. 1. Друкарський 

похилий шрифт із зображенням 
літер, подібним до рукописного, що 
використовується для виділення 
якоїсь частини набраного прямим 
шрифтом тексту. 2. Тип письма, яко¬ 
му властиве зв’язне написання літер 
у слові та велика кількість лігатур. 
• скоропис. // □ курсйвний. 
КУРСГВКА, и, ж. Документ на 

право лікування і харчування в са¬ 
наторії чи іншому курортному за¬ 
кладі без надання житла. □ курсів¬ 
ковий. 
КУРСОР, а, ч., спец. Рухливий 

знак на екрані дисплея комп’ютера 
для позначення місця роботи кори¬ 
стувача. 
КУРЧА, ати, с. 1. Пташа курки. 

□ курчатник (приміщення), кур¬ 
чатниця (робітниця), курчатина. 
/ Страва з м’яса такого пташати. 
2. перен., розм. Наївне дівча. 
// □ курчачий. 3. тільки мн., перен.. 
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розм. Дрібненькі тріщинки на об- 
вітреній шкірі ніг, рук, обличчя. 
// □ курчатко. 
КУРЯВА, и, ж. Дрібні тверді ча¬ 

стинки, що нависають у повітрі або 
осідають на поверхню чого-небудь. 
• пил, кіптява, кіптюга, кіптяга. 
□ курйти, куріти, курнйй./Такі ча¬ 
стинки, що вихором кружляють 
у повітрі. / Дуже дрібні частки 
снігу, що носяться в повітрі. 
КУСАТИ, аю, аєш, недок. 1. Схоп¬ 

люючи зубами, дзьобом, ранити, 
гризти. / Ранити жалом або хобот¬ 
ком (про комах). / Мати звичку, 
схильність ранити у такий спосіб. 
Собака кусає. Гусак кусає. • куса¬ 
тися. □ куслйвий, кусючий. / Здав¬ 
лювати, захоплюючи зубами. Куса¬ 
ти вуса. 2. перен. Завдавати болю, 
образи. • уражати. Кусати гу¬ 
би — закусуючи губи, виявляти 
стримувані почуття досади, образи 
тощо; Кусйти лікті — виявляти ве¬ 
лику досаду через втрату чогось. 
• жалкувати. 3. Здавлюючи зу¬ 
бами, відокремлювати невеликі 
частини чого-небудь. Кусати яблу¬ 
ко. / Роздавлювати зубами. Кусати 
горіхи. 4. перен., розм. Подразню¬ 
вати шкіру. • пектй. Мороз кусає. 
5. розм., фам. їсти. // □ кусання. 
КУТ, а, ч. 1. Геометрична фігу¬ 

ра, утворена двома лініями, що ви¬ 
ходять з однієї точки. □ кутомір. 
/ Така фігура, утворена лініями 
яких-небудь предметів, знаків тощо. 
// □ кутовйй. ^ Під кутбм зору — 
з погляду кого-, чого-небудь, з того 
чи іншого боку. 2. Те саме, що кутбк 
(у 1 знач.). 3. розм. Те саме, що 
кутбк (у 2 знач.). 4. чого, який. Час¬ 
тина якої-небудь території, міс¬ 
цевості. Загнати в глухйй кут — 
поставити в безвихідне стано¬ 
вище. 
КУТАТИ, аю, аєш, недок., кого, 

що. 1. Старанно загортати, одягати 
в що-небудь тепле. / Надто тепло 

одягати. □ кутання. 2. перен. Густо 
вкривати (туманом, імлою тощо). 
КУТОК, тка, ч. 1. Місце, де схо¬ 

дяться внутрішні сторони предме¬ 
та. / Частина приміщення, простір 
між двома стінками, що сходяться. 
/ Частина якогось місця, якоїсь 
площі. □ кутній. Із куткй в кутбк 
ходйти (тинйтися) — ходити 
в різних напрямках у приміщенні 
(розмірковуючи над чим-небудь, 
з нудьги, неробства, від хвилюван¬ 
ня). 2. розм. Місце проживання. 
• житлб, притулок. // • кут. 3. Час¬ 
тина якої-небудь території, місце¬ 
вості, країни тощо. / Частина 
(кінець) села. / Сховане від очей 
місце. • тайнйк. □ кутковйй. 

Глухйй кутбк — віддалена 
місцевість. 4. Приміщення, місце, 
спеціально відведене для яких-не¬ 
будь занять та відпочинку (в уста¬ 
нові, школі і т. ін.). 
КУТУЛЯТИ, яю, яєш, недок. 

Жувати. / Погано жувати (про без¬ 
зубого). 
КУТЯ, і, ж., етн. Обрядова каша 

з ячмінних або пшеничних зерен, 
уживана з солодкою підливою на¬ 
передодні Різдва чи Водохреща. 
Д Багата кутя — переддень 
Різдва; свят-вечір; Голбдна кутй — 
переддень Водохреща. Передати 
кутГ меду — перевищити міру в чо- 
му-небудь; переборщйти. 
КУХНЯ, і, ж. 1. Спеціально при¬ 

стосоване приміщення з піччю, пли¬ 
тою і т. ін. для готування їжі. / Го¬ 
тування їжі. • кухарство, 
куховарство. □ кухонний, кухар, 
куховар, кухарський, куховарський, 
куховарити. 2. чого, перен., ірон. Про 
прихований, закулісний бік якої-не¬ 
будь негативної діяльності. 
Д ПохГдна (солдатська) кухня — 
обладнана для готування їжі повоз- 
ка або машина, що їде за військом 
у поході; Молбчна кухня — а) за¬ 
клад, що готує для немовлят їжу 
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(молочні суміші, каші, киселі тощо); 
6) страви, приготовлені з молока або 
на молоці. 
КУХОЛЬ, хля, ч. 1. Металева, че¬ 

реп’яна або дерев’яна посудина 
з ручкою для пиття. / чого. Кіль¬ 
кість чого-небудь, що вміщується 
в такому посуді. // • кварта (ме¬ 
талева), кінва (дерев’яна). 2. Вели¬ 
ка склянка з вушком для пиття пива 
та інших напоїв. / Кількість напою, 
що вміщується в такому посуді. 
КУЦИЙ, а, е. 1 Недостатньої дов¬ 

жини (про одяг і т. ін.). • короткий, 
закороткий. □ куцйна, куцак. / Про 
деякі короткі частини тіла. Куций 
ніс. Куці пальці. 2. Короткий чи об¬ 
рубаний (про хвіст). 3. З коротким 
чи обрубаним хвостом. • куцохвос¬ 
тий. 4 у знач. ім. к^ций, ого, ч. Тва¬ 
рина з коротким чи обрубаним хво¬ 
стом. 5. Чорт. • куцак. 6. Який триває 
недовго. • короткочасний, нетрива¬ 
лий. 7. розм. Низького зросту. 
• малйй, малорослий, низькорослий. 
□ куцан, куцак. 8. перен., розм. Над¬ 
то обмежений. • недостатній. Куці 
права. □ присл. куцо. 
КУЧЕР», а, ч.\ у зверт. кучере, 

розм Візник. • заст. фурман 
і хурман. □ кучерський. 
КУЧЕР2лив. кучері 
КУЧЕРІ, і в, мн. (одн. кучер, я, ч.). 

1. Закручене (кучеряве) або завите 
волосся. 2. перен. (про дерева) 
З густим, розкішним листям. 
// □ кучерявий, кучерявість, куче¬ 
рявитеся), кучерявлення, присл. ку¬ 
черяво 3. Хвостові пера у качура. 
КУЧМА, и, ч. 1. розм. Висока 

бараняча шапка. 2. чого, перен. Ви¬ 
сока копиця (про волосся). / Ску¬ 
йовджене волосся. □ кучматий, 
кучмити. Ф Дати к^чму — дати 
прочухана. 
КУШЙР, у, ч. Багаторічна 

трав’яниста рослина, що росте 
У прісних стоячих та повільних во¬ 
дах. • роголйст, водяна кропива 

КУШНГР, а, ч.\ у зверт. кушніре. 
Той, хто вичиняє хутро зі шкури та 
шиє хутряні вироби. □ кушнірський, 
кушнірство кушнірувати. 
КУШПЕЛА, й, ж. І. Завірюха. 2. 

діал. Стовп, клуби диму. // □ куш¬ 
пелити, кушпотіти. 
КУШТУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

З’їдати або випивати трохи чого- 
небудь для проби. • пробувати. 2. 
перен. Пізнавати щось з власного 
досвіду. // □ куштування. 
КУЩ, й, ч. 1. Низькоросла дерев’¬ 

яниста рослина, гілки якої ростуть 
майже від кореня. 2. тільки мн. 
Скупчення таких рослин на певній 
ділянці, а також ділянка з такими 
рослинами. 3. перен. Скупчення або 
пучки чого-небудь. Кущі брів. □ ку¬ 
щавий. 4. Скупчення рослин, стеб¬ 
ла яких ростуть від поверхні Грун¬ 
ту пучком. Кущ трави. □ кущйстий, 
кущастий, кущуватий, кущйстість; 
кущитися (до 1,3, 4 знач.). 5. Об’єд¬ 
нання невеликих підприємств, арті¬ 
лей, організацій і т. ін. □ кущовйй 
(до 1, 4, 5 знач.). 
КШТАЛТ, у, ч. 1. Зовнішній ви¬ 

гляд чого-небудь. 2. перен. Про особ¬ 
ливості вдачі, характеру людини. 
Хлопці завзятого кшталту. На 
кшталт чого — на зразок чого-не¬ 
будь; На одйн кшталт — на один 
зразок; На свій кшталт — на свій 
лад. 
КЮВЕТ, у, ч. Водостічна канава 

вздовж шляху або залізничного по¬ 
лотна. 
КЮВЕТА, и, ж. Неглибока пря¬ 

мокутна ванночка для обробки 
й промивання фотографічних та 
інших пластинок і відбитків. □ кю¬ 
ветка. 
КЮРАСО, невідм., с. Апельсино¬ 

вий ЛІКЄС). 

КЮРІ, невідм., с., фіз. Одиниця 
виміру радіоактивності. 
К’ЯТ, а, ч. Грошова одиниця 

Бірми. 
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ЛАБЕТИ, ів, мн. 1. розм. Дуже 
великі, міцні, незграбні руки. 
• лапи. 2. Сітка для ловлі звірів, 
птахів. • тенета, пастка. 3. перен. 
Про те, що сковує, позбавляє сво¬ 
боди дій, ставить у безвихідне ста¬ 
новище. • лещата. Опинйтися 
в лабетах — потрапити в небезпе¬ 
ку, у скрутне становище; бути схоп¬ 
леним. 
Л АБІАЛІЗ А ЦІЯ, ї, ж. лінгв. 

Заокруглення витягнутих уперед губ 
під час вимови деяких звуків (напр., 
голосних о, у). □ лабіалізувати, 
діеприкм. лабіалізований; лабіалі- 
збваність. 
ЛАБІРЙНТ, у, ч. 1. В антич¬ 

ності — споруда з величезною 
кількістю приміщень і заплутаних 
ходів, з якої важко знайти вихід. 2. 
Складне, заплутане розташування 
приміщень, переходів, доріг, алей 
у парку тощо. 3. аиат. Внутрішня 
частина вуха. // □ лабірйнтовий. 4. 
перен. Складне, заплутане поєднан¬ 
ня, переплетення чого-небудь. Лабі¬ 
ринти часу. 
ЛАБОРАНТ, а, ч.\ у зверт. лабо¬ 

ранте. 1. Науково-технічний пра¬ 
цівник лабораторії, навчального 
закладу. 2. Особа, що готує при¬ 
лади, препарати і т. ін. для ла¬ 
бораторних занять у навчальних 
закладах. // □ лаборантський. 
ЛАБОРАТОРІЯ, ї, ж. 1. Установа 

або відділ установи, де проводиться 
науково-дослідна і навчальна робо¬ 
та, а також спеціальне приміщен¬ 
ня, обладнане для проведення екс¬ 
периментів, дослідів, випробувань 
тощо. □ лабораторний. 2. перен. 
Внутрішній бік творчої діяльності 
митця. Творча лабораторія пись¬ 
менника. 
ЛАВА1, и, ж. Дошка (чи кілька 

дощечок) на стояках, на яку сідають 

або кладуть що-небудь. • ослін, 
лавка. 2. Похилий стіл із при¬ 
кріпленим до нього сидінням, за 
яким працюють учні, студенти. 
• парта. 
ЛАВА2, и, ж.; у зверт. лаво. 1. 

Група людей, вишикуваних в одну 
лінію, а також велика кількість 
щільно розташованих предметів. 
• шеренга, ряд. 2. Бойовий лад 
у війську (переважно кінноті), роз¬ 
горнений для атаки. / У знач, прнсл. 
лавою (лйвами). Ладом, установле¬ 
ним для атаки. 3. перен. Суцільна 
маса (або щільний ряд) чого-небудь, 
що створює перепону, завісу. Лава 
туману. / У знач, прнсл. лавою. 
Суцільною масою. 
ЛАВА3, и, ж. Вибій у шахті 

із суцільною системою розробки 
пластів вугілля та інших корисних 
копалин. 
ЛАВА4, и, ж. 1. Розплавлена си¬ 

лікатна маса вулканічних вивер¬ 
жень. 2. перен. Велика кількість 
кого-, чого-небудь, що навально, не¬ 
стримно рухається суцільною ма¬ 
сою. 
ЛАВАНДА, и, ж. Вічнозелена 

південна чагарникова рослина ро¬ 
дини губоцвітих з блакитними або 
темно-синіми квітками, з якої добу¬ 
вають ефірну олію; використовуєть¬ 
ся в парфумерії та медицині. □ ла¬ 
вандовий. 
ЛАВР, а, ч. 1. Південне вічно¬ 

зелене дерево або кущ з пахучим 
листям; культивують як пряну, 
ефіроолійну та декоративну рос¬ 
лину. □ лаврбвий. 2. перев. мн. 
Вінок з листя цього дерева або 
гілка його як символ перемоги, 
нагороди. 3. тільки мн., перен. Про 
успіх, славу, визнання. По¬ 
жинати лаври. Спочивати на лав¬ 
рах. 
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ЛАВРА, и, ж.\ у зверт. лавро. 
Великий і важливий за становищем 
православний чоловічий монастир. 
Києво-Печерська лавра. □ лавр¬ 
ський. 
ЛАПДНИ Й, а, е. 1. Ніжни й, лас¬ 

кавий; спокійний, тихий; злагодже¬ 
ний, дружній (про життя, взаєми¬ 
ни). 2. Приємний для сприймання, 
нерізкий; несильний (про вітер, 
хвилі). // □ лагідність, лагідніти, 
присл. лагідно. 
ЛАГОДИТИ, джу, диш, недок. 1. 

Усуваючи пошкодження, робити 
придатним для користування. Ла¬ 
годити взуття. • ладнати, ремонту¬ 
вати. □ лагодження, дієприкм. 
лагоджений. 2. Лаштувати когось 
у дорогу. 3. перен. Усувати непоро¬ 
зуміння, припиняти сварки і т. ін.; 
робити менш відчутним; угамовува¬ 
ти. 4. розм. Виготовляти, виробля¬ 
ти. // □ лагодити. 
ЛАГОДИТИСЯ, джуся, дишся, 

недок. 1. до чого, на що і з інфін. 
Робити приготування до певної дії, 
стану. • готуватися куди. Збира¬ 
тися, лаштуватися в дорогу. 2. 
тільки 3ос., розм. Іти вдало, успіш¬ 
но; виходити на добре. • ладитися. 
3. Пас. до лагодити (у 1 знач.) 
ЛАГУНА, и, ж. 1. Неглибока 

морська затока чи бухта, що утво¬ 
рилася внаслідок відокремлення ча¬ 
стини моря піщаною косою. 2. Внут¬ 
рішня водойма коралового острова 
(атола). // □ лагуновий, латунний. 
ЛАД, ладу і ладу, ч. 1. Стан, коли 

де-небудь чисто прибрано, все 
упорядковано, розміщено на своїх 
місцях. • порядок. ^ Привбдити 
до лад^ — а) що надавати чомусь 
доброго вигляду, стану; б) (себе) 
надавати охайності своєму зов¬ 
нішньому вигляду. 2. Стан, коли все 
робиться, виконується як слід, 
згідно з певними вимогами, пра¬ 
вилами. 3. у знач, присл. л&дом. 
Зрозуміло, ясно. ^ Давати (д&ти) 

лад — а) кому, чому дбайливо 
доглядати кого-, що-небудь; доводи¬ 
ти до належного стану; б) чому 
лагодити що-небудь; Ітй на лад — 
а) налагоджуватися, ладитися; 
б) відбуватися, здійснюватися 
успішно; Ні ліду, ні складу — ні 
найменшого порядку, зв’язку. 4. 
Певним чином зумовлене роз¬ 
ташування кого-, чого-небудь. • по¬ 
рядок. Бойовий лад піхоти. 5. 
Спосіб, зразок, манера. На всі 
(різні) ладй — усякими способа¬ 
ми; по-різному; На одйн лад — на 
один зразок; На свій лад — по- 
своєму. 6. Система суспільного, 
державного устрою. • устрій, 
порядок. Суспільний лад. 7. лінгв. 
Будова, структура (про мову). 
Граматичний лад. 8. муз. Спосіб 
побудови звукоряду, розташування 
звуків; тональність музичного тво- 
ру. □ лйдовий. 9. тільки мн. По¬ 
перечні поділки на грифі щипкових 
струнних інструментів, а також 
клавіші гармонії, баяна, акордеона 
та духових інструментів. 
ЛАДАН, у, ч. Ароматична смола 

з тропічного дерева босвелії, яку 
використовують зазвичай для курін¬ 
ня під час виконання релігійних 
обрядів. □ ладанбвий, ладанний, 
ладанка. На лбдан дйхати — 
бути близьким до смерті. 
ЛАДИТИ, джу, диш, недок. 1. 

з ким. Жити в мирі, злагоді. 
• дружити. □ лад. 2. розм. Те саме, 
що лбгодити (у 1 знач.) 3. Налаго¬ 
джувати, настроювати. 
ЛАДНИЙ, ЛАДЕН, дна, дне, на 

що, до чого або з інфін., присудк. 
сл. Схильний, охочий що-небудь 
робити; готовий на певну дію, стан. 
ЛАЗАРЕТ, у, ч. Невеликий 

лікувальний заклад при військовій 
частині для стаціонарного лікуван¬ 
ня. □ лазаретний, лазаретник. 
ЛАЗЕР, а, ч. 1. Генератор випро¬ 

мінювання світлових хвиль, що ство- 
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рює надзвичайно інтенсивний і вузь¬ 
кий пучок світла. 2. Промінь, отри¬ 
маний за допомогою такого генера¬ 
тора. // □ лазерний. 
ЛАЗИТИ , лажу, лазиш, недок. 1. 

Пересуватися по поверхні всім 
тілом (про плазунів) • плазувати, 
повзати; пересуватися по поверхні, 
майже притискуючись до неї (про 
комах); пересуватися на руках і но¬ 
гах, припадаючи тулубом до якої- 
небудь поверхні (про людину). 2. Ха¬ 
паючись руками або чіпляючись 
ногами (лапами), підніматися 
по чому-небудь угору або спуска¬ 
тися вниз. 3. перен., розм. Ходити 
без діла. • тинятися. 4. перен., розм. 
Ходити, долаючи перешкоди або 
шукаючи що-небудь. Лазити по 
магазинах. 5. Проникати всередину 
чого-небудь. За слбвом у кише¬ 
ню (до кишені) не л&зити — бути 
дотепним, добре обізнаним у роз¬ 
мові; Л&зити по кишенях — 
красти. 
ЛАЗНЯ, і, ж. 1. Спеціальне 

приміщення, де паряться і ми¬ 
ються. 2. Миття в такому при¬ 
міщенні. Добре почуватися після 
лазні. 
ЛАЙНЕР, а, ч. 1. Великий паса¬ 

жирський швидкісний літак. • авіа¬ 
лайнер. 2. Велике швидкохідне па¬ 
сажирське або вантажне судно 
(океанське, морське). // □ лайнерсь¬ 
кий. 
ЛАК, у, ч. 1. Розчин смол (або 

ефірів целюлози) у спирті, скипи¬ 
дарі чи оліях, яким покривають яку- 
небудь поверхню для збереження 
і надання їй блиску. □ лаковий, 
у знач, прикм. лакбваний; лакува¬ 
ти. 2. перев. ми., перен. Про вироби 
з дерева, шкіри і т. ін., покриті та¬ 
ким розчином. 3. перен. Про зов¬ 
нішній блиск. 
ЛАКМУС, у, ч Рослинний барв¬ 

ник, який у кислому середовищі 
набуває червоного кольору, а в луж¬ 

ному — синього; служить кислотно- 
основним індикатором (толовим 
чином у вигляді лакмусового папе¬ 
ру — фільтрувального паперу, про¬ 
сякнутого розчином лакмусу). 
□ лакмусовий. 
ЛАКОНІЧНИЙ, а, е. Гранично 

стислий і чіткий у висловленні, зо¬ 
браженні. • лапідарний, небагато¬ 
слівний. □ лаконізм, лаконічність, 
присл. лаконічно. 
ЛАКУВАТИ, лакую, лакуєш, не¬ 

док. 1. Покривати лаком. Лакувати 
підлогу. □ лакувати, лакування, 
лакувальний, лакувальник, 
дієприкм. лакбваний. 2. перен. При¬ 
ховувати, маскувати вади, подаю¬ 
чи що-небудь у кращому вигляді, 
ніж насправді. Лакувати дійсність. 
• прикрашати. 
ЛАМА1, и, ж.; у зверт. ламо. 

Південноамериканська в’ючна тва¬ 
рина родини верблюдів. 
ЛАМА2, и, ч.\ у зверт. ламо. 

У Тибеті та Монголії — монах-буд- 
дист. □ ламаїзм, ламаїст, ла¬ 
маїстський. 
ЛАМАТИ, аю, аєш, недок. 1. Зги¬ 

наючи або б’ючи з силою, розділя¬ 
ти щось на частини, шматки. 
/ Відокремлювати листя, плоди від 
стовбура. Лама ти кукурудзу. 
□ дієприкм. ламаний. 2. Робити 
непридатним; руйнувати, псувати 
ударами; робити вільним вхід, 
доступ куди-небудь, руйнуючи 
перепону. Ламати замок. Ламати 
двері. 3. перен. Рішуче відкидати 
що-небудь традиційне, усталене; 
руйнувати, знищувати, погіршу¬ 
вати. Ламати звички. Ламати 
життя. 4. перен. Викликати хво¬ 
робливе відчуття ломоти. // • ло¬ 
мити. □ ламання. Ламати язик 
чим — про вимову важких, 
незрозумілих слів; Лам&ти го¬ 
лову — вирішувати складне питан¬ 
ня; намагатися зрозуміти щось 
складне. 
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ЛАМІНАРІЯ, ї, ж. Різновид бу¬ 
рих водоростей, окремі види яких 
(морська капуста) уживаються як 
їжа. 
ЛАМПАДА, и, ж. 1. церк. Напов¬ 

нена оливою невелика посудина 
з ґнотом, яку запалюють перед іко¬ 
нами. □ лампадка, лампадний. 2. 
поет. Світильник, лампа. 3. перен. 
Про сяйво зірок. 
ЛАМПАС, а, ч. Кольорова на¬ 

шивка (смужка) уздовж зовнішньо¬ 
го шва формених штанів. 
ЛАН, у, ч.\ узверт. лане. Безліса 

рівнина, рівний, широкий простір; 
велика ділянка оброблюваної землі. 
• поле, нива. □ ланбк. 
ЛАНГУСТ, а, у.; у зверт. лангус¬ 

те; ЛАНГУСТА, и, ж:, у зверт. лан¬ 
густо. Великий морський десятино- 
гий рак без клешень, з твердим 
панциром і довгими вусами; живе 
у теплих морях; їстівний. 
ЛАНДШАФТ, у, у. 1. Загальний 

вигляд місцевості. • краевйд, 
пейзаж. 2. Малюнок, картина із зо¬ 
браженням місцевості (переважно 
сільської). • пейзаж. 3. геогр. Од¬ 
норідна за походженням, територі¬ 
ально цілісна ділянка земної по¬ 
верхні, якісно відмінна від інших 
ділянок. □ ландшафтознавство, 
ландшафтознавець, ландшафт¬ 
ний. 
ЛАНКА, и, ж. 1. Складова час¬ 

тина (кільце) ланцюга (у 1 знач.). 2. 
спец. Окрема деталь машини, ме¬ 
ханізму. 3. перен. Складова части¬ 
на чого-небудь цілого. Важлива 
ланка виробництва. 4. Найменша 
організаційна одиниця в якому-не- 
будь об’єднанні. Ланка овочівників. 
П ланковйй. 
ЛАНОЛІН, у, у. Жироподібна 

речовина, яку одержують під час 
промивання овечої вовни; викорис¬ 
товують у медицині та косметиці як 
жирову основу мазей, що пом’якшу¬ 
ють шкіру. □ ланоліновий. 

ЛАНТУХ, а, у. 1. Великий мішок 
із грубої тканини. 2. Міра, що дорів¬ 
нює вмістові такого мішка. 3. перен. 
Про велику кількість чого-небудь. 
Лантух пісень. // □ лантушбк. 4. 
перен. Про неповоротку, неспритну 
людину. □ лантухуватий (до 1, 4 
знач.). 
ЛАНЦК)Г, а, у. 1. Ряд метале¬ 

вих кілець, послідовно з’єднаних 
одне з одним. □ лацюгбвий, лан¬ 
цюжок, ланцюжкбвий. 2. перев. ми. 
Те саме, що кайд&ни (у 1 знач). 3. 
ми., перен. Те, що сковує волю, сво¬ 
боду, пригнічує кого-, що-небудь. 4. 
Суцільний ряд, сукупність кого- або 
чого-небудь, розташованого один 
поруч з одним. 5. перен. Безперерв¬ 
на низка подій, думок тощо. 6. спец. 
Устаткування, що складається 
з поєднаних між собою елементів, 
які утворюють неперервну лінію. 
Електричний ланцюг. 7. у знач, 
присл. ланцюгом. Один за одним. 
ЛАПА, и, ж. 1. Стопа, нога тва¬ 

рини, птаха і т. ін. 2. перен., зне- 
важл., ірон. Рука або нога людини 
(зазвичай велика, незграбна). 
□ лапйще. Ф На лапу (в л&пу) да¬ 
вати, розм. — давати хабар, чайо¬ 
ві, приплачувати кому-небудь за 
щось. 3. Гілка хвойного дерева або 
великий і широкий лист інших рос¬ 
лин. 4. Інструмент, пристрій, ви¬ 
гнутий і розплющений кінець яко¬ 
го служить для підтримування, 
зачеплювання чого-небудь або на¬ 
тискування на щось. 5. с. г. Робо¬ 
ча частина ґрунтообробних зна¬ 
рядь. // □ лапка. 6. спец. Шип на 
кінці колоди, що його вганяють 
у відповідну до нього виїмку 
у другій колоді для скріплення їх 
у вінець. 
ЛАПАСТИЙ, а, е. Те саме, що 

лап&тий. 
ЛАПАТИ, аю, аєш, недок., лап- 

ніти, ну, неш, док., однокр., розм. 
Торкати, хапати що-небудь рукою 
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(руками). • мацати, облапувати. 
□ лапання. 
ЛАПАТИЙ, а, е. 1. З великими 

лапами (у 1—3 знач.). 2. Такий вели¬ 
кий і широкий, як лапа (у 1 знач.). 
3. З великим і широким листям або 
пелюстками (про рослини, візерун¬ 
ки ).□ лапатолйстий. 4. Який падає, 
йде великими сніжинками або крап¬ 
лями (про опади). // • лапастий. 
ЛАПКЙ, пбк, ми. Значки (“ ”) для 

вирізнення прямої мови, цитат, за¬ 
головків, а також слів, ужитих 
у непрямому, найчастіше іронічно¬ 
му значенні. 
ЛАРИНГІТ, у, ч., мед. Запален¬ 

ня слизової оболонки гортані, 
спричинене хвороботворними 
мікроорганізмами, переохоло¬ 
дженням тіла, перенапруженням 
голосу тощо. 
ЛАСИЙ, а, е. 1. Дуже приємний 

на смак. • смачний. 2. перен., розм. 
Дуже принадний, спокусливий. 
Ласий шматбк — про кого-не- 

будь принадного, щось спокусливе. 
3. Який має особливу пристрасть 
до чого-небудь смачного або до ко¬ 
гось, чогось; жадібний. // □ ласун, 
присл. ласо. 
ЛАСКА1, и, ж. 1. Привітність, 

вияв доброзичливості. • доброта, 
прихйльність. Будь ласка; Колй 
(як, якщо) [твой, ваша і т. ін.] 
ласка; 3 лйски в&шої (твоєї 
і т. ін.)— чемне звертання в разі 
прохання або згоди на що-небудь. 
2. у знач, присл. ласкою — а) лас¬ 
каво, привітно; б) добровільно. 3. 
Милування, пестощі як вияв 
ніжності й любові. • ніжність, го¬ 
лублення. □ ласкавий, ласкавість, 
п^исл. ласкаво. 4. Дія, що допома¬ 
гає комусь, корисна для когось. Ро¬ 
бити ласку. • пбслуга. 
ЛАСКА2, и, ж.\ у зверт. ласко. 

Невелика хижа тварина з тонким 
і гнучким тілом; належить до роди¬ 
ни куницевих. 

ЛАСОЩІ, ів, ми. Солодкі конди¬ 
терські вироби і взагалі все смач¬ 
не. • сблодощі, лагомйни. □ ласун, 
ласій, ласувати. 
ЛАСТІВКА, и, ж.\ у зверт. 

ластівко. 1. Перелітний птах ряду 
горобцеподібних з вузькими гостри¬ 
ми крилами, стрімкий у польоті. 2. 
перен., розм. Ласкава назва дівчи¬ 
ни або жінки. // □ ластівонька, 
ластівочка, ластів’яний, ластів’ячий, 
ластівчин, ластів’я, ластовеня. 
ЛАСУВАТИ, ласую, ласуєш, не- 

док., чим і без додатка. їсти що-не- 
будь смачне. • ласуватися. 
ЛАТА1, и, ж. 1. Шматок тканини 

або шкіри, яким зашивають дірки 
в одязі, взутті тощо. • латка. □ ла¬ 
тати, дієприкм. і прикм. латаний; 
латання. 2. перен. Про старий, ла¬ 
таний одяг. • лаття. 
ЛАТА2, и, ж. буд. Довга жерди¬ 

на або дошка, яку кладуть упопе¬ 
рек кроков. 
ЛАТАТТЯ, Я, с. Водяна рослина 

з великим листям та гарними біли¬ 
ми або жовтими квітками. • водяна 
лілія. 
ЛАТЙНЬ, і, ж., розм. Латинська 

мова. • латйна. □ латйнський, ла¬ 
тиніст, латйниця. 
ЛАТИ НГЗМ, у, ч. Слово або зво¬ 

рот, запозичені з латинської мови. 
ЛАТУНЬ, і, ж. Сплав міді з цин¬ 

ком, іноді з домішкою алюмінію, 
заліза та інших металів; стійкий 
проти корозії. □ латунний, латуньб- 
ваний. 
ЛАУРЕАТ, а, ч.\ у зверт. лауреа¬ 

те. 1. Звання, що надається за ви¬ 
датні досягнення в галузі науки, 
мистецтва, літератури і т. ін., а та¬ 
кож особа, удостоєна цього звання. 
□ лауреатство. 2. Переможець фе¬ 
стивалю, конкурсу. //□ лауреатсь¬ 
кий. 
ЛАФА, й, ж., фам. Пожива, ко¬ 

ристь, вигода, у знач, присуди, 
сл. Добре таланить (кому-небудь). 
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ЛАЦКАН, а, ч. Вилога на грудній 
частині верхнього одягу (пальта, 
піджака і т. ін.). 
ЛАШТУНКИ, ів, ми. Те саме, що 

куліса (у 1 знач.). 
ЛАЩИТИСЯ, щуся, щишся, не- 

док. 1. (про людей) Ніжно горнути¬ 
ся, пеститися до кого-небудь. • лас¬ 
титися. 2. (про тварин, переважно 
собак) Линучи до людини, виявля¬ 
ти прив’язаність до неї. 3. Лесто¬ 
щами домагатися чиєїсь прихиль¬ 
ності. • підлещуватися. 
ЛАЯТИ, лаю, лаєш, недок. 1. 

Різкими, нечемними словами вира¬ 
жати осуд, докори; обзивати когось 
принизливими, образливими слова¬ 
ми. • сварйти, коренйти, ганити. 
□ лайка. 2. Висловлювати не¬ 
задоволення ким- або чим-небудь. 
• корйти. // □ лйятися, лаяння, 
дієприкм. лаяний. 
ЛЕБІДКА1, и, ж:, узверт. лебід¬ 

ко. 1. Самка лебедя (у 1 знач). • ле- 
бедйця, лебедйха. 2. перен., 
нар.-поет. Пестлива назва молодої 
жінки або дівчини. // □ лебідонь¬ 
ка, лебедонька,лебідочка, лебедоч¬ 
ка. 
ЛЕБІДКА2, и, ж., техн. Машина, 

пристрій для підіймання і пере¬ 
міщення вантажів. □ лебідковий, 
лебідчик. 
ЛЕБІДЬ, бедя, ч.\ узверт. лебе- І 

дю. 1. Великий перелітний водо¬ 
плавний птах з довгою шиєю і білим 
(рідше чорним) пір’ям. □ лебедй- 
ний, лебедячий, лебедя. 2. перен., 
нар.-поет. Пестливе звертання 
до чоловіка. 
ЛЕВ1, а, ч.\ узверт. леве. 1. Вели¬ 

кий хижий звір родини котячих з ко¬ 
роткою жовтуватою шерстю і дов¬ 
гою пишною гривою у самців. 
□ лев’ячий, левйний, левовий, ле- 
вйця, левйчий, левеня. 2. перен. Про 
дуже хоробру, безстрашну людину. 
Д Морськйй лев — морська тва¬ 
рина родини ластоногих; Мурашй- 

нии лев — комаха з прозорими кри¬ 
лами, зовні схожа на бабку, личин¬ 
ка якої живиться мурашками. 
ЛЕВ2, а, ч. 1. Грошова одиниця 

Болгарії. 2. іст. Монета, що була 
в обігу в середньовічній Австрії, 
Бессарабії та на Поділлі. 
ЛЕВАДА, и, ж. Присадибна 

ділянка землі з сінокосом, городом 
та плодовими або іншими дерева¬ 
ми. □ левадний.^ 
ЛЕГАЛЬНИЙ, а, е. Визнаний, 

дозволений законом; який має за¬ 
конну силу. • узакбнений. □ ле¬ 
гальність, легалізувати, легалізація, 
легалізм. 
ЛЕГЕНДА1, и, ж. 1. Усний пере¬ 

каз, поетичий твір фантастично-каз¬ 
кового характеру про життя й ді¬ 
яльність якоїсь особи чи незвичайну 
подію. 2. Що-небудь вигадане, не¬ 
правдиве. // □ легендарний, леген¬ 
дарність, присл. легендарно. 
ЛЕГЕНДА2, и, ж. 1. спец. Напис 

на монеті, медалі, гербі. 2. Су¬ 
купність умовних знаків та пояснень 
до карти, плану, малюнка і т. ін. 
ЛЕГЕНІ , легень і легенів, ми. 

(одн. легбня, і, ж.). Орган дихання 
у людини і хребетних тварин, що 
міститься у грудній порожнині. 
□ легеневий. 
ЛЕГІНЬ, геня, ч.\ у зверг, леге¬ 

ню, діал. Юнак, парубок. □ леге- 
ник, легінювйти. 
ЛЕГКЙЙ, а, е. 1. Який має неве¬ 

лику, незначну вагу; протилежне — 
важкйй. 2. (про тканини) Тонкий. 3. 
(про одяг і т. ін.) Нетеплий, який 
мало гріє. 4. (про будівлі) Негромі- 
здкий, витончений, який здається 
невагомим. 5. (про їжу) Який не об¬ 
тяжує шлунка, добре перетрав¬ 
люється, невеликий за кількістю. 6. 
спец. Який має відносно невелику 
питому вагу. Легкі сплави. Д Легка 
індустрія — сукупність галузей 
промисловості, що виробляє пере¬ 
важно предмети широкого вжитку. 
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*$■ 3 легкйм сбрцем; 3 легкою ду- 
шбю — без тривоги, жалю, не за¬ 
мислюючись; 3 легкої рукй чиєї— 
про чиєсь зазвичай удале починан¬ 
ня. 7. (про ходу, рухи і т. ін.) Плав¬ 
ний, граціозний. 8. Простий для за¬ 
своєння, зрозумілий, нескладний. 
Легка задача. 9. Який має розва¬ 
жальний характер. Легка музика. 
10. Не дуже сильний; ледве по¬ 
мітний; неміцний. Легкий вітер. 
Легка посмішка. Легкий сон. 11. 
Рухливий, маневрений. Легкий 
літак. І І □ легкість, присл. л4гко. 
ЛЕГКОВАЖНИЙ, а, е. 1. Який 

діє необачно, бездумно. • несерйоз¬ 
ний, нерозважливий, нерозсудливий, 
легкодушний, легкодухий. 2. Який 
часто міняє предмет своїх захоп¬ 
лень, уподобань. • непостійний. 3. 
Який не має глибокого змісту. 
• пустйй, беззмістбвний.//□ лег¬ 
коважність, легковажити, присл. 
легковажно. 
ЛЕГКОДУХИЙ , а, е. 1. У якого 

немає сили волі. • безсйлий, не¬ 
рішучий. 2. Легковажний, несерйоз¬ 
ний. 3. Який усього боїться. • бо- 
язкйй, несмілйвий, полохлйвий. 
// □ легкодухість, легкодух, присл. 
легкодухо. 
ЛЕДАР, я, ч.; у зверт. ледарю. 

Людина, що не любить працювати. 
• ледачий, ледащо. □ ледарювати, 
ледарювання^ ледарство, ледацюга. 
ЛЕДАЧИИ, а, е. 1. Який не лю¬ 

бить щось робити, уникає праці, 
не працює. • лінйвий. □ ледачіти, 
ледащіти, ледачість. 2. у знач, 
ім. ледачий, чого, ч.; ледача, чої, 
ж. Ледар; ледарка. 3. Сповнений 
лінощів. Ледаче життя. 4. перен. 
Який рухається, тече, відбувається 
повільно, мляво, зрідка. Ледача 
розмова. 5. перен., зневажл. Про 
когось поганого або щось погане. 
Леда ча пам 'ять. 
ЛЕДВЕ. 1. присл. З великим зу¬ 

силлям. • насйлу. 2. присл. Майже 

непомітно або нечутно. • слабо. 3. 
присл. Зовсім недавно, тільки-но. 4. 
у знач. част. Навряд. Він ледве 
зможе прийти на зустріч. Лбдве 
не — трохи не; мало не, майже. 5. 
у знач. спол. Уживається для при¬ 
єднання підрядних речень часу; 
близький за значенням до як тільки, 
тільки-но, лише тільки. 
ЛЕДІ, невідм., ж. 1. Дружина 

лорда чи баронета у Великій Бри¬ 
танії, а також заміжня жінка арис¬ 
тократичного кола. 2. перен. Про 
жінку взагалі. 
ЛЕЖАК, а, ч. 1. Дерев’яне ліжко 

з дощок без спинок для відпочинку 
на вільному повітрі (на пляжах, 
у санаторіях). • тапчан. 2. Рід ву¬ 
лика, що становить собою видовба¬ 
ну колоду, яка лежить на землі. 3. 
Горизонтальна частина димоходу. 
• лежень. □ лежаковий. 4. спец. 
Труба або певне устаткування, 
укладене і змонтоване в горизон¬ 
тальному положенні. 
ЛЕЖАТИ, лежу, лежйш, недок. 

1. Перебувати в горизонтальному 
положенні; хворіти, не вставати 
з постелі. □ присл. лежачи, ле¬ 
жачки, лежма, ліжма. 2. перев. 
зі сл. в землі, в могилі і т. ін. Бути 
похованим. 3. перен., розм. Нічого 
не робити. • ледарювати. 4. (про 
предмети) Перебувати нерухомо на 
якійсь поверхні; бути розташованим 
де-небудь. Перед ним лежав степ. 
5. (про волосся, одяг і т. ін.) Роз¬ 
ташовуватися певним чином. 6. пе¬ 
рен. (про думки, мрії, переживан¬ 
ня) Виявлятися, бути помітним. 
Сумні думки лежать на чолі. Ле¬ 
жати на поверхні — а) бути оче¬ 
видним, зрозумілим одразу (про 
що-небудь); б) про неглибокі, повер¬ 
хові явища, події, риси тощо. 7. 
тільки3ос., перен. Мати місце, бути 
наявним. Лежати в основі — бути 
джерелом, вихідним положенням, 
опорою чого-небудь. 8. тільки 
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З ос. Бути покладеним, захованим; І ЛЕКСИКОН, ч. 1. род. у. Запас 
зберігатися або тимчасово знаходи¬ 
тися де-небудь (про гроші, чиюсь 
власність, річ). Гроші лежать у бан¬ 
ку. І І □ лежання. 
ЛЕЙКОПЛАСТИР, у, ч. Вид 

пластиру у вигляді клейкої маси, 
нанесеної тонким шаром на смуж¬ 
ку тканини, що застосовується для 
закріплення на шкірі невеликих 
пов’язок. 
Л ЕЙКОЦЙТИ, ів, мн. (одн. лей- 

коцйт, а, V.) Білі кров’яні тільця. 
• білокрівці. □ лейкоцитоз. 
ЛЕЙТМОТИВ, у, ч. 1. Основний 

мотив (тема), що повторюється 
упродовж усього музичного твору. 
2. перен. Основна думка, положен¬ 
ня, що повторюється, підкреслюєть¬ 
ся у чому-небудь. // □ лейтмотйв- 
ний. 
ЛЕКАЛО, а, с. 1. Фігурна лінійка 

для викреслювання кривих ліній. 2. 
Калібр (у 3 знач.). □ лекальний, 
лекальник. 
ЛЕКСЕМА, и, ж. лінгв. Слово 

як структурний елемент мови в усій 
сукупності своїх форм і значень. 
ЛЕКСИКА, и, ж. Сукупність 

слів мови, її окремих сфер чи діа¬ 
лектів, а також словниковий склад 
творів або твору якого-небудь 
письменника. • лексикбн. □ лек- 
сйчний. 
лексикографія, і, ж. і. 

Розділ мовознавства, пов’язаний 
зі створенням словників та опрацю¬ 
ванням їх теоретичних засад. 2. Зби¬ 
рання слів і укладання словників 
як опис лексики живої мови. 3. Су¬ 
купність словників якоїсь мови 
та наукових праць із цієї галузі. 
// • словникарство. □ лексикогра¬ 
фічний, лексикограф. 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ї, ж. Розділ 

мовознавства, що вивчає слово як 
основну одиницю мови і словнико¬ 
вий склад мови — лексику. □ лек¬ 
сикологічний, лексиколог. 

слів, властивий якіи-небудь особі 
або певній сфері людської діяль¬ 
ності. У нього бідний лексикон. Лек¬ 
сикон медиків. • лексика. 2. род. 
а. заст. Словник. 
лектор, а, ч.\ у зверт. лекторе. 

Особа, що читає лекції, лекцію. 
□ лекторський, лекторство, лек¬ 
торій. 
ЛЕКТОРІЙ, ю, ч. 1. Організація, 

що влаштовує публічні лекції. 2. 
Цикл лекцій, об’єднаних за темати¬ 
кою і призначених для певного кола 
слухачів. 3. Приміщення для читан¬ 
ня публічних лекцій. 
ЛЕКЦІЯ, і, ж. 1. Усний систем¬ 

ний виклад навчального предмета 
викладачем у вищому або середньо¬ 
му спеціальному навчальному за¬ 
кладі; публічне читання на певну 
тему. 2. перев. мн. Записи курсу 
з якого-небудь навчального предме¬ 
та, публічних читань, складені лек¬ 
тором або слухачем. // □ лекцій¬ 
ний. Читати лбкцію кому — 
повчати кого-небудь. 
ЛЕЛЕКА, и, ч. і ж.; у зверт. ле¬ 

леко. Великий перелітний птах із 
довгим прямим дзьобом та довгими 
ногами. • бусол , бусел, чорногуз, 
діал. бузькб. □ лелбчий, лелечин, 
лелеча, лелеченя, лелечиха. 
ЛЕЛГТИ, іє, недок. 1. Виблиску¬ 

вати, блищати, віддзеркалюючи 
світло, проміння; вирізнятися яскра¬ 
вим кольором. 2. Тихо текти; стру¬ 
меніти. 
ЛЕЛІТКА, и, ж. 1. Блискуче кру¬ 

жальце для прикрас; блискучі ця¬ 
точки на чому-небудь. 2. діал. На¬ 
зва квітки. //□ леліточка, леліти. 
ЛЕМА, и, ж. мат. Допоміжна те¬ 

орема, необхідна для доказу іншої. 
ЛЕМЕНТУВАТИ, ую, уєш, недок. 

1. Говорити дуже голосно; зчиняти 
гамір. • галасувати. 2. Кричати від 
болю, страждання або волаючи про 
допомогу (про людей). 3. Кричати 
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(про птахів, тварин). // • рідко ле- 
ментїти. 4. перен., зневажл. Вияв¬ 
ляти посилений інтерес до якогось 
питання, активно обговорюючи його, 
привертаючи до нього увагу широ¬ 
кої громадськості. • галасувати. 
//□ лементування, лемент. 
ЛЕМКИ, і в, мн. (одн. лбмко, 

а, ч.\ лбмка, и, ж.). Етнографічна 
група українців, що здавна живуть 
у Карпатах на обох схилах Східних 
Бескидів. □ лемківський. 
ЛЕМУРИ, і в, мн. (одн. лемур, 

а, V.). 1. Рід півмавп — тварин, 
що посідають проміжне місце між 
мавпами і нижчими ссавцями; по¬ 
ширені на Мадагаскарі та прилег¬ 
лих островах. • лемуроподібні, 
півмавпи. 2. У давньоримській 
міфології — привиди, тіні, духи 
померлих. 
ЛЕОПАРД, а, ч.\ у зверт. леопар¬ 

де. Великий хижий звір родини ко¬ 
тячих із плямистою рудувато-жов¬ 
тою шерстю; живе в Африці, 
Південно-Східній Європі та Азії. 
• пантера, барс. □ леопардовий. 
Д Морськйй леопард — морська 
тварина родини ластоногих із пля¬ 
мистою шерстю; поширена у водах 
Антарктиди. 
Л ЕПЕТАТИ, еч^, ечеш, недок. 1. 

Говорити нерозбірливо, неправиль¬ 
но (про дитячу мову); говорити не¬ 
виразно, невпевнено; говорити 
мовою, незрозумілою для співбесід¬ 
ника; говорити що-небудь несерйоз¬ 
не, нерозумне. // • белькотати; вес¬ 
ти легку, несерйозну розмову. 
• балакати. 2. перен. Тихо, невираз¬ 
но звучати, шуміти. Лепече струмок. 
// • жебоніти. // □ лепетання, лепет, 
лепетливий,лепетун,лепетуха. 
ЛЕПЕХА, й, ж., рідко ЛЕПЕХ, 

у, ч. Трав’яниста багаторічна рос¬ 
лина з довгими мечоподібними ли¬ 
стками й гострим запахом; росте по 
берегах річок та озер. • аїр. □ ле¬ 
пешиння (стебла лепехи). 

ЛЕСТОЩІ, ів, мн. Лицемірне, 
нещире вихваляння. 
ЛЕТГТИ, лечу, летйш, недок. 1. 

Пересуватися в повітрі за допомо¬ 
гою крил (про птахів, комах); пере¬ 
суватися, переміщатися в повітрі 
або в безповітряному просторі (про 
літаки, ракети тощо); пересуватися 
в певному напрямі на літальних 
апаратах (про пасажира, пілота); 
пересуватися в повітрі завдяки 
якійсь зовнішній силі (вітру, по¬ 
штовху і т. ін.). □ літальний, літак, 
літаковий. 2. перен. Линути, розно¬ 
ситися в просторі; ширитися, пере¬ 
даватися певним способом (поштою, 
радіо тощо). 3. Падати. 4. перен. 
Дуже швидко переміщатися 
(по землі, воді). • мчати, нестйся, 
гнати. 5. перен. Швидко, непомітно 
проминати (про час). 6. перен. Ли¬ 
нути думками, почуттями до кого-, 
чого-небудь. // □ летїння, літ, лет, 
летучий, летючий. 
Л ЕТОВИЩЕ, а, ч. Аеродром. 
ЛЕТУЧИЙ, а, е. 1. Який літає, 

пересувається в повітрі. Летучий 
дим. 2. перен. Здатний швидко пе¬ 
ресуватися, на ходу маневруючи. 
Летучий апарат. 3. мед. Який рап¬ 
тово виникає і швидко проминає 
(про хвороби). Летучий ревматизм. 
4. перен. Який швидко минає (про 
час, явище тощо). Летучі роки. 
• скороминущий, минущий, швид- 
коплйнний. 5. перен. Який почина¬ 
ють без попередньої підготовки 
і проводять швидко. • летючий. 6. 
спец. Який має здатність швидко 
зникати, поширюючись у повітрі або 
випаровуючись. Летуча мазь. 
• леткйй. □ летучість. 
ЛЕТЮЧИЙ, а, е. 1. Який має 

здатність пересуватися в повітрі 
за допомогою крил. Летюча кома¬ 
ха-, який пересувається в повітрі 
завдяки якійсь зовнішній силі 
(вітру, поштовху і т. ін.). Летюча 
хмара\ який рухається в повітрі (про 
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літаки, ракети і т. ін.). Летючий ко¬ 
рабель. Д Летюча мйша — а) те са¬ 
ме, то кажан; б) переносний гасо¬ 
вий ліхтар. Летючий собака — 
великий рукокрилий нічний ссавець- 
кажан. 2. Який швидко рухається 
(по землі, воді і т. ін.). Летючий чо¬ 
вен. 3. перен. Який швидко поши¬ 
рюється, розноситься (про звістку, 
палке слово тощо). 4. перен. Легкий, 
стрімкий (про крок, ходу). Летю¬ 
чий голландець —легендарний об¬ 
раз капітана, приреченого на вічне 
плавання в морі, а також корабель 
цього капітана. 4. перен. Той, який 
починають без попередньої 
підготовки і проводять швидко 
(про мітинги, збори). 5. спец. Те 
саме, що летучий (у 6 знач.). 
• леткйй. 
ЛЕЩАТА, шат, ми. 1. Слюсар¬ 

ний інструмент, яким затискують 
оброблюваний предмет. □ лещат¬ 
ний, лещатка. 2. перен. Про те, що 
обмежує, позбавляє вільних рухів, 
дій тощо. 
ЛИЖВИ, лижв, мн.(одн. лйжва, 

и, ж.\ ЛИЖІ, лиж, мн. (одн. лйжа, 
і, ж.). 1. Дерев’яні або пластикові 
пласкі полози різної довжини, 
що кріпляться до ніг для пересу¬ 
вання по снігу. / Пристосування на 
літаку, подібне до таких полозів, що 
служить замість коліс у зимовий пе¬ 
ріод. □ лижвяний, лйжний, лижня, 
лйжник. 2. спец. Пристрої для упо¬ 
ру на різних приладах, машинах 
і т. ін. 
ЛИМАН, у, ч. Затоплене морем 

розширене гирло річки, зазвичай 
відокремлене від моря косою, або 
озеро поблизу моря (буває багате 
на лікувальні грязі). □ лимановий, 
лиманний. 
ЛИМАР, я, ч.\ у зверт. лймарю. 

Майстер, що виготовляє ремінну 
збрую. □ лймарський, лимарний, 
лймарство, лимарювати, лимарю- 
вання. 

ЛИМОН, а, ч. Південне вічнозе¬ 
лене цитрусове дерево, що дає 
їстівні плоди; соковитий кислий плід 
цього дерева з товстою жовтою па¬ 
хучою шкіркою. □ лимонний, лимб- 
новий, лимонарій. 
ЛИМОНАД, у, ч. Кисло-солодкий 

безалкогольний напій, до складу 
якого входить сік лимона або інших 
фруктів та ягід. □ лимонадний. 
ЛЙНВА, и, ж. Товста і дуже 

міцна мотузка з волокон або дроту. 
• канат. □ линвовий. 
ЛЙНУТИ, ну, неш, недок. 1. поет. 

Плавно, легко летіти; рухатися з ве¬ 
ликою швидкістю, мчати; плавно 
пересуватися по воді. 2. Поширю¬ 
ватись у просторі (про звуки, запа¬ 
хи і т. ін.). 3. перен. Ставати широ¬ 
ко відомим (про відомості, славу 
і т. ін.). 4. перен. Рватися до кого-, 
чого-небудь (серцем, думками 
тощо). 5. Минати, проходити (про 
час, події і т. ін.). 
ЛЙПЕНЬ, пня, ч.\узверт. лйпню. 

Сьомий місяць календарного року; 
другий місяць літа. • діад, лйпець. 
□ липневий. 
ЛИПКЙЙ, а, е. 1. Який легко 

прилипає; укритий шаром клейкої 
речовини або просякнутий клейкою 
речовиною. • клейкйй. □ лйпкість, 
присл. лйпко. 2. перен. Охочий 
до чого-небудь. • беручкйй. 
ЛИС, а, ч.\ у зверт. лйсе. 1. Хи¬ 

жий ссавець родини собачих з дов¬ 
гим пухнастим хвостом і рудим або 
сріблястим хутром; хутро цієї тва¬ 
рини. □ лисеня, лисича. 2. перен. 
Про хитру, лукаву людину. 
// • лисйця. // □ лисйця, лйсячий, 
присл. по-лйсячому. 
ЛИСТ1, ч. 1. род. а. Орган по¬ 

вітряного живлення і газообміну 
рослин у вигляді тонкої (зазвичай 
зеленої) пластинки; складова час¬ 
тина головки капусти. • листок. 2. 
род. у. Листя. // □ листовий, лис¬ 
тяний, листатий. 
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ЛИСТ2, а, ч. 1. Тонкий шматок 
або шар якого-небудь матеріалу 
певної форми та розміру. □ лис- 
товйй. 2. Писаний текст, що надси¬ 
лається якійсь особі чи установі для 
повідомлення про що-небудь, для 
спілкування на відстані; аркуш па¬ 
перу з конвертом або без конверта 
з таким текстом. □ листуватися, 
листування, листбвний, присл. лис- 
тбвно. 3. який. Офіційний, грошовий 
або інший документ. 4. спорт. Одна 
з фігур гри в городки. 
ЛИСТГВКА, и, ж. 1. Поштова 

картка (зазвичай з малюнком з од¬ 
ного боку) для відкритого листа. 2. 
Друкований або рукописний листок 
агітаційного змісту. // □ листї- 
вочка. 
ЛИСТОНОША, і, ч. і ж.;узверт. 

листонбше. Поштовий службовець, 
який розносить кореспонденцію ад¬ 
ресатам. 
ЛИСТОПАД, ч. 1. род. у. Про¬ 

цес опадання листя, а також час 
цього опадання. • падолйст (род. у). 
□ листопадний. 2. род. а. Одинад¬ 
цятий місяць календарного року; 
третій місяць осені. • падолйст 
(род. а). □ листопадовий. 
Л И ТАВРИ, тавр, ми. (одн. лита¬ 

вра, и, ж.) Ударний мембранний 
музичний інструмент у вигляді 
півкулі на підставках, отвір якої 
затягнений шкірою, різновид бара¬ 
бана; у симфонічному оркестрі ви¬ 
користовується кілька по-різному 
настроєних литавр. □ литавровий, 
литаврйст. 
лйти, ллю, ллбш, недок. 1. Зму¬ 

шувати текти, витікати яку-небудь 
рідину. 2. Випромінювати, поширю¬ 
вати навколо себе (світло, звуки, 
пахощі і т. ін.). □ лйтися Лйти 
вбду — вести пусту, беззмістовну 
розмову. 3. Сильно, безперервно 
текти. 4. Виготовляти що-небудь 
із розплавленої речовини. □ лиття, 
литвб, дієприкм. лйтий. 

ЛЙТИСЯ, ллбться, недок. 1. Тек¬ 
ти струменем. 2. перен. Рухатися, 
сипатися і т. ін. великою масою. 3. 
перен. Випромінюватися, поширю¬ 
ватися в просторі (про світло, па¬ 
хощі тощо); плавно поширюватися 
в просторі (про звуки, музику 
і т. ін.). • лйнути. 4. Легко, вільно 
викладатися (про мовлення, стиль). 
5. Пас. до лйти (у 4 знач.). 
ЛЙТКА, и, ж. Округлий м’яз 

на задній частині голінки людини. 
□ лйтковий, литкастий, литкатий, 
лйточка. 
ЛИХЙЙ, а, е. 1. Який чинить 

лихо, здатний чинити лихо; злий, не¬ 
добрий. 2. Який сердиться. • сер- 
дйтий, лютий. 3. Дуже злий, лютий 
(про тварин). 4. Сповнений лиха, 
страждання. 5. Поганий у певному 
відношенні; недоброякісний, недо¬ 
статній і т. ін. Лихий учинок. Лихий 
харч. Лиха годйна — а) тяжкий 
час; горе, нещастя; б) уживається 
як лайливий вислів. 
ЛЙХО, а, с. 1. Обставина, подія, 

що викликає страждання. • горе, 
біда, нещастя. 2. у знач, присуди, 
сл. Тяжко, кепсько кому-небудь. 3. 
у знач. виг. Уживається для вира¬ 
ження горя, нещастя. До лйха — 
а) багато, безліч чого-небудь; 
б) уживається як лайливий вислів. 
4. Що-небудь погане, зле, недобре. 
// □ ЛИХЙЙ, ЛИХОДІЙ, ЛИХОДІЙНИЙ. 

ЛИХОЛГТТЯ, я, с. Часи тяжко¬ 
го лиха, бідування народу; лихо, 
бідування в такі часи. • лихі часй, 
лиха годйна, чбрні дні. □ лихолітній. 
ЛЙЦАР, я, ч.\ у зверт. лйцарю. 

1. іст. Західноєвропейський серед¬ 
ньовічний феодал, що належав до 
військово-дворянського стану; воїн 
з важким озброєнням і споряджен¬ 
ням. 2. іст. Вільний козак-запоро- 
жець, якому властиві козацька доб¬ 
лесть і воєнне мистецтво. 
// □ лйцарство. 3. перен. Самовід¬ 
даний, благородний захисник кого-, 
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чого-небудь. • витязь, гербй, звитя- обідати. 7. Іти, їхати з певного місця, 
жець. 4. перен. розм. Вихована, Лишати домівку. 8. Зберігати у яко- 
підкреслено чемна людина. 5. Про му-небудь стані, положенні і т. ін., 
того, до кого мають або хто має до не порушувати його. Лишати світло 
кого-небудь сердечну прихильність, в кімнаті. І І □ дієприкм. лйшений. 
^ Лйцар серця чийого — чий-не- ЛИШЕ1, ЛИШ, част. 1. обмежу- 
будь коханий. // □ лйцарський. вальна. Уживається для виділення, 
ЛИЦЕ, я, с. 1. Передня частина обмеження у знач. тГльки. 2. підси- 

голови людини. • облйччя, вид. лювальна, спонукальна. Уживаєть- 
□ лйчко, лйченько. Ф 3 лицй хоч ся при дієсловах наказ, сп. та при- 
вбду пий — надзвичайно вродли- судк. сл. ну (ану). Ну (ану) лиш — 
вий; У лицб — прямо, відверто (ви- спонукання до дії. 
словитися, сказати що-небудь). 2. Л И Ш£2, Л И Ш, спол. 1. обмежу- 
перен. Сукупність ознак, що харак- вальний. Уживається у знач. тГльки. 
теризують що-небудь. • суть, ха- 2. часовий. Поєднує підрядну час- 
рактер. Лице країни. 3. Верхня, тину на означення дії, яка щойно 
зовнішня частина предмета (проти- відбулася, з головною. 3. умовний. 
лежне — спід). Лице вишивки. Уживається в реченні для поєднан- 
□ лицевий, лицьовйй (до 1,3 знач.), ня підрядної частини зі значенням 
ЛИЦЕМГР, а, */.; у зверт. лице- умови з головною. 

міре. Нещира людина, що вдає Л ЙШТВА, и, ж. 1. Вишивка у ви- 
з себе доброчесну, щиросердну, гляді прямої гладі; кольорова виши- 
• облудник. □ лицемірний, лицемір- вана нашивка, кайма; обшивка одя- 
ність, лицемірство, лицемірити, гу (звичайно його нижньої частини). 
присл. лицемірно. □ лйштовка. 2. Планка на прорізі 
ЛИЧЙНКА, и, ж. Одна з перших вікна або дверей. • налйчник. 

стадій розвитку деяких живих ЛІАНА, и, ж. Витка кущова або 
організмів (черв’яків, комах, земно- деревна рослина, поширена пере- 
водних), що передує стадії лялеч- важно в тропічних і субтропічних 
ки; жива істота в цій стадії. □ ли- лісах. □ ліановий. 
чйнковий. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ, ї, ж. Напрям 
лйчити, лйчить, недок. 1. Гар- у політиці, економіці і т. ін., що пе- 

монізувати з зовнішністю. • бути редбачає послаблення, поступки 
до лиця, пасувати. 2. Відповідати кому-небудь, в чому-небудь. Лібе- 
встановленим правилам, звичаям ралізація цій. 
і т. ін. • годйтися. ЛІБЕРАЛГЗМ, у, ч. 1. Політич- 
лишАти, аю, аєш, недок., ЛИ- ний напрям, що в епоху феодально- 
ШЙТИ, шу, шйш, док. І. Ідучи або го кріпосництва та буржуазних 
їдучи куди-небудь, не брати з со- революцій обстоював свободу бур- 
бою. 2. Покидати кого-небудь, роз- жуазії. 2. Дотримання вільнодум- 
лучатися з ним; залишати когось без них поглядів. • вільнодумство. 3. 
уваги, без догляду, допомоги. 3. пе- перен. Відступ від певних правил, 
рен. Переставати існувати в комусь, норм етикету тощо. 4. перен., розм. 
чомусь. • зникати. 4. Зберігати для Зайва терпимість, шкідливе поту- 
чого-небудь. Лишати насіння рання комусь, чомусь. // □ лібе- 
на посів. 5. Передавати у спадщи- ральний, ліберал, присл. лібераль¬ 
ну, для використання тощо. 6. Про- но (до 2—4 знач.), 
понувати не йти з певного місця, від ЛІБРЕТО, невідм., с. 1. Літера- 
певного товариства. Лишати гостя турний текст великого музично-во- 
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кального твору (опери, оперети 
і т. ін.); сценарій балетного спек¬ 
таклю або кінофільму. □ лібретйст 
(автор лібрето). 2. розм. Стислий 
виклад змісту п’єси, балету, драми 
тощо із зазначенням акторів-вико- 
навців, виданий окремою книжеч¬ 
кою. 
ЛГВИЙ, а, е. 1. Розташований 

з того боку тіла, де міститься сер¬ 
це, а також узагалі встановлюва¬ 
ний відповідно до цього боку (про¬ 
тилежне — правий). Ліва рука. 
Лівий берег річки. □ присл. уліво 
(вліво), лівбруч. 2. у знач. ім. ліва, 
вої, ж. Ліва рука. • лівйця. Д По 
(на) ліву р^ку (руч) — з лівого 
боку, ліворуч. 3. Політично ради¬ 
кальний чи більш радикальний, ніж 
інші. 4. у знач. ім. ліві, вих, ми. При¬ 
хильники радикальної політики. 
□ лівизна. 5. розм. Побічний і не¬ 
законний; пов’язаний з виконанням 
ким-небудь якоїсь роботи з метою 
отримання незаконного заробітку. 
□ лівачити // лівак, лівацький, 
лівацтво (до 3—5 знач.). 
ЛІВОРУЧ, присл., від кого — 

чого і без додатка (протилежне — 
праворуч). 1. З лівого боку. Стати 
ліворуч. • зліва. 2. У лівий бік. 
Повернути ліворуч. • уліво (вліво) 
// □ рідко лівббіч. 
Л ГГА\ и, ж. 1. Об’єднання окре¬ 

мих осіб, організацій, держав. 
• асоціація. Д Ліга Націй — 
міжнародне об’єднання держав, що 
існувало в період між першою 
і другою світовими війнами. 2. У ко¬ 
мандних спортивних іграх група ко¬ 
манд одного класу, що змагаються 
між собою. Ліга чемпіонів. 
Л ГГА2, и, ж., муз. Знак у вигляді 

дуги над нотами, який означає, 
що треба грати зв’язно, не відри¬ 
ваючи однієї ноти від іншої (ле¬ 
гато). 
ЛІГАТУРА, и, ж. 1. Зображення 

одним письмовим знаком двох або 

кількох літер. 2. спец. Домішка міді 
або олова до золота, срібла, плати¬ 
ни для надання сплаву більшої 
твердості. 3. мед. Нитка, якою пе¬ 
рев’язують кровоносну судину і яку 
залишають у рані після операції. 
□ лігатурний. 
ЛГГВО, а, с. 1. Заглиблення або 

інше місце в землі, де живе твари¬ 
на. Вовче лігво. 2. перен., розм. Убо¬ 
ге житло або постеля людини. 
// • лігвище, кублб. 
ЛІД, льбду, ч. 1. Вода, що під 

дією низької температури замерз¬ 
ла, перейшла у твердий кристаліч¬ 
ний стан. 2. також ми. (льодй, їв). 
Нагромадження крижин, суцільні 
маси замерзлої води. • крйга. 
□ льодовйк, льодохід, льодовйтий, 
льодйстий, присл. льодйсто. 3. пе¬ 
рен. Про що-небудь холодне, позбав¬ 
лене душевної теплоти; хтось холод- 
ний, байдужий. // □ льодовйй. 
Д Сухйй лід — тверда вуглекис¬ 
лота, яку застосовують для охоло¬ 
дження. 
ЛГДЕР, а, ч.\ у зверт. лідере. 1. 

Той, хто очолює політичну партію 
або іншу суспільно-політичну орга¬ 
нізацію. • вождь, керівнйк, ва- 
тажбк. 2. Про того, хто посідає про¬ 
відне місце серед інших, подібних. 
Він лідер у класі. 3. Особа чи гру¬ 
па осіб, що йде першою в якому- 
небудь змаганні. // □ лідйрувати, 
дієприкм. лідйруючий (до 2,3 знач.), 
лідерський, лідерство. Д Гонка за 
лідером — велосипедні змагання, 
в яких попереду кожного гонщика 
їде мотоцикліст, долаючи опір по¬ 
вітря. 
ЛГЖКО, а, с. Предмет меблів, 

призначених для лежання, у ви¬ 
гляді рами на ніжках з двома 
спинками, на яку кладуть матрац 
і постіль; місце для спання, 
постіль. □ ліжковйй. Ф Уставати 
(підводитися) з ліжка — виду¬ 
жувати. 
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ЛІЖНИК, а, у. 1. Домоткана ков¬ 
дра (зазвичай вовняна). 2. діал. 
Кустарний килим. • коц. 
ЛІЗТИ, лізу, лізеш, недок. 1. Пе¬ 

ресуватися по поверхні всім тілом 
(про плазунів) або на ніжках (про 
комах); пересуватися, припадаючи 
тілом до поверхні і перебираючи 
по ній руками й ногами (про люди¬ 
ну). // • плазувати, повзтй. Лізти 
назад — відмовлятися від чого-не¬ 
будь; Лізти рачки — пересуватися 
на чотирьох кінцівках. 2. перен., 
розм. Пересуватися, рухатися дуже 
повільно, поволі іти. • сунутися. 
/ Надзвичайно повільно минати 
(про час і т. ін.). 3. Хапаючись ру¬ 
ками або чіпляючись ногами, лапа¬ 
ми, підніматися по чому-небудь уго¬ 
ру або спускатися вниз. • вилазити, 
вилізати, дертися, злізати, злазити. 
/ Важко підійматися (на гору). 4. 
перен. Рухатися вгору або сповза¬ 
ти вниз (про неживі предмети). 

Лізти на стінку (стіну) — бути 
надто збудженим, роздратованим; 
На рожен (ніж) лізти; Проти 
рожна лізти — а) наражатися на 
дуже велику, смертельну небезпе¬ 
ку; ризикувати; б) не погоджуватися 
з ким-небудь, заперечувати щось; 
іти наперекір. 5. перен. Насувати¬ 
ся зверху на що-небудь. • наповза¬ 
ти, налазити. 6. перен. Напирати на 
кого-небудь, пхатися. • перти. 7. 
перен. Настирливо звертатися 
до когось, набридати, чіплятися; 
втручатися в чиєсь життя, в чужі 
справи. 8. Настирливо йти, прони¬ 
кати куди-небудь; навально насува¬ 
тися (про ворожі сили). Ф Лізти 
в д^шу — втручатися в чужі 
інтимні справи, переживання, по¬ 
чуття; Лізти під ноги — заважати 
кому-небудь; Лізти поперед батька 
в пекло — забігати наперед, по¬ 
спішати що-небудь зробити раніше 
за інших. 9. Пробиратися, прони¬ 
кати звідкись куди-небудь, а також 

вибиратися звідкись. / Занурюва¬ 
тися у щось рідке. • поринати. 10. 
Утручатися у щось небезпечне. 11. 
Пробиватися вгору крізь яку-небудь 
масу (про рослини). • вилазити. 12. 
Розпадатися на шматки (про тка¬ 
нину, хутро). 13. Випадати (про во- 
лоссяь шерсть). 
ЛІЙ, лбю, ч. Жир рогатої худо¬ 

би, що вживається в їжу; за давніх 
часів використовувався також для 
освітлення. □ лойовий, лойбк. 
ЛГЙКА', и, ж. 1. Предмет у ви¬ 

гляді конуса з трубкою, яким кори¬ 
стуються для переливання рідини 
в посуд з вузькою шийкою або для 
фільтрування, а також для засипан¬ 
ня в що-небудь сипких речовин. 
□ лійкуватий, лійкоподібний. 2. По¬ 
судина з упаяною в неї трубкою для 
поливання, для змазування масти¬ 
лами деталей різних механізмів. 3. 
геол. Вид підземних печер. 4. мор. 
Черпак для виливання води. • ко¬ 
ряк. 
ЛГЙКА2, и, ж. Невеликий вузь¬ 

коплівковий фотографічний апарат. 
ЛІКАР, я, ч.\ у зверт. лікарю. 

Особа з вищою медичною освітою, 
яка лікує хворих. □ лікарський. 
ЛІКАРНЯ, і, ж. Заклад для ста¬ 

ціонарного лікування хворих. • ста¬ 
ціонар. □ лікарняний. 
ЛІКАРСЬКИЙ, а, е. 1. прикм. 

до лГкар. 2. Пов’язаний з лікуван¬ 
ням. • лікувальний. 
ЛІКАРСЬКИЙ, а, е. 1. Який має 

лікувальні властивості. Лікарські 
рослини. 2. Який стосується ліків. 
Лікарська хвороба. 
ЛІКВІДАЦІЯ, ї, ж. 1. Припинен¬ 

ня діяльності (закладу, установи, 
підприємства тощо). Ліквідація 
підприємства. 2. Знищення, скасу¬ 
вання, припинення існування кого- 
або чого-небудь. Ліквідація безро¬ 
біття. // □ ліквідаційний, ліквіду¬ 
вати, дієприкм. ліквідований; безос. 
присудк. сл. ліквідовано. 
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лікЄр, у, ч. Солодкий, аромат¬ 
ний міцний спиртний напій. □ лі¬ 
керний. 
ЛГКИ, ів, ми. 1. Речовини, пре¬ 

парати, що використовуються для 
лікування. • медикаменти. 2. перен. 
Про те, що несе полегшення, заспо¬ 
коєння. // □ лікувати, лікування. 
ЛГКОТЬ, ліктя, ч. 1. Місце 

з’єднання плечової кістки з кістка¬ 
ми передпліччя. □ ліктьовйй, 
ліктик. Ф Почуттй лГктя — про то¬ 
вариську підтримку. 2. Частина 
рукава одягу, що облягає місце, 
де згинається рука. 3. Старовинна 
міра довжини (приблизно в пів- 
метра). 
ЛІКУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

кого. Застосовувати ліки та ін. 
засоби для видужання, припинен¬ 
ня якої-небудь хвороби. Лікувати 
дитину. 2. що. Уживати заходів для 
припинення захворювання. Лікува¬ 
ти ревматизм. // □ лікування, ліку¬ 
вальний, лікуватися. 
ЛІЛЕЯ, ї, ж:, узверт. лілеє, поет. 

Лілія. □ лілейний. 
ЛГЛІЯ, ї, ж.\ у зверт. ліліє. 1. 

Цибулинна рослина родини лі¬ 
лійних із прямим стеблом і велики¬ 
ми (форми дзвона) білими або яск- 
раво забарвленими квітками; 
вирощується як декоративна. 2. пе¬ 
рен. Про кого- або що-небудь, кольо¬ 
ром або ніжністю схоже на квітку 
цієї рослини. • лілея. // □ лілійний. 
Д Водяна лГлія — те саме, що ла¬ 
таття. 
ЛІЛІПУТ, а, ч.\ узверт. ліліпуте. 

1. Неприродно мала на зріст люди¬ 
на. • карлик. 2. перен. Про надзви¬ 
чайно малий предмет, істоту. 
// □ ліліпутський, ліліпутка. 
ЛІЛОВИЙ, а, е. Кольору бузку 

або фіалки. • світло-фіолетовий. 
□ лілуватий. 
ЛІМІТ, у, ч. Гранична норма; 

норма, в межах якої дозволяється 
використовувати щось. Кредитний 

ліміт. □ лімітний, лімітація, ліміту¬ 
вати. 
ЛГМФА, и, ж. Безбарвна рідина, 

що циркулює в лімфатичній системі 
людини та хребетних тварин і ві¬ 
діграє важливу роль у процесі об¬ 
міну речовин, а також виконує за¬ 
хисні функції. □ лімфатйчний. 
ЛІНГВІСТИКА, и, ж. Наука про 

мову. • мовознавство. □ лінгвіст 
(мовознавець), лінгвістйчний. 
ЛІНЗА, и, ж. 1. Прозоре оптичне 

скло, обмежене двома сферичними 
поверхнями або однією сферичною 
та однією плоскою, здатне збирати 
або розсіювати промені, що прохо¬ 
дять крізь нього. □ лінзочка, лінзо¬ 
подібний. 2. геол. Одна з форм за¬ 
лягання гірських порід. 
ЛІНЙВИЙ , а, е. 1. Який не лю¬ 

бить працювати, ухиляється від 
роботи. • ледачий. □ лінь, лінощі, 
лінуватися, присл. ліньки. 2. у знач. 
ІМ. ЛІНЙВИЙ, вого, ч. Той, хто лінуєть¬ 
ся, не любить працювати. 3. Спов¬ 
нений бездіяльності, лінощів. Ліни¬ 
ве життя. 4. Який нешвидко, 
повільно виконує щось; у якому ви¬ 
являється млявість, повільність. 
Лінива хода. 5. Виготовлений при¬ 
скореним способом (про страву). 
Ліниві вареники. 
ЛІНІЙКА, и, ж. 1. Пряма риска 

на папері, дошці тощо, що допома¬ 
гає писати рівними рядками. Зошит 
у лінійку. □ лінієчка. 2. Планка для 
креслення прямих ліній. / Обчис¬ 
лювальний, вимірювальний інстру¬ 
мент різної форми. Логарифмічна 
лінійка. 3. Стрій в одну шеренгу. 
ЛГНІЯ, ї, ж. 1. Риска, вузька 

смужка на якій-небудь поверхні, 
у просторі. Пряма лінія. □ ліній¬ 
ний. 2. Справжня або уявна смуга, 
що визначає напрям, межу, рівень 
чого-небудь. Берегова лінія. Д Пе¬ 
редові лінія — район бойових дій. 
3. Розміщення кого- або чого-небудь 
в один ряд; сукупність розташова- 
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них в один ряд пристроїв, апаратів, 
що мають якесь загальне виробни¬ 
че призначення. Ставити машини 
в лінію. Автоматична лінія. Д ЛГнія 
оборони — система захисних укріп¬ 
лень, вогневих точок. 4. Шлях, по¬ 
лотно залізниці, трамваю, метро 
тощо; система телефонного, теле¬ 
графного і т. ін. зв’язку між дво¬ 
ма пунктами. Трамвайна лінія. 
Телеграфна лінія. 5. Послідовний 
ряд осіб, об’єднаних кровною спо¬ 
рідненістю від предків до на¬ 
щадків. Родич по батьковій лінії. 
6. перен. Напрям, система по¬ 
глядів, дій. Лінія поведінки. 
Д Сюжетна лГнія, літ. — по¬ 
слідовний розвиток подій у худож¬ 
ньому творі. 
ЛІНОЛЕУМ, у, ч. Матеріал для 

покриття підлоги, що виготовляєть¬ 
ся з полімерів на тканинній або теп- 
лозвукоізоляційній основі. □ ліноле¬ 
умовий. 
ЛІПЙТИ, ліплю, ліпиш, недок. 1. 

Робити що-небудь із в’язкої, плас¬ 
тичної речовини, матеріалу; створю¬ 
вати скульптуру як твір мистецт¬ 
ва. Ліпити коровай. Ліпити статую. 
2. перен. Створювати художні об¬ 
рази засобами мистецтва (літера¬ 
тури, живопису, музики). Ліпити 
характери. Ліпити картини. 3. пе¬ 
рен. Виховувати. 4. Робити що-не¬ 
будь недбало, абияк. 5. розм. При¬ 
клеювати; чіпляти. 6. перен., розм. 
Щільно ставити одне за одним; 
з’єднувати в одне. Ліпити літери на 
рядку. 7. розм. (про сніг, дощ і т. ін.) 
Падати, з силою ударяючи; засліп¬ 
лювати, засипати, заливати. 8. 
перен., фам. Уживається замість ін¬ 
шого дієслова, зміст якого розкри¬ 
вається контекстом для вираження 
енергійної, несподіваної або неви- 
важеної дії. Ліпити голи у ворота 
суперника. 
ЛІПШЕ, 1. Пр исл. до ліпший. 2. 

У знач. част. Уживається для під¬ 

креслення переваги якоїсь дії. 
Ліпше йдіть додому. 
Л ГПШИЙ, а, е. В. ст. до дббрий 

і гарний • кращий. 
ЛІС, у, ч. 1. Велика площа землі, 

заросла деревами і кущами; дере¬ 
ва, що ростуть на такій площі. □ лі- 
сбк, лісовйй, ліснйй, лісйстий, 
лісйстість, лісівнйцтво, лісівнйк. 
^ Щось [велйке] у лісі здохло — 
сталося щось незвичайне. 2. перен. 
Велика кількість чого-небудь, спря¬ 
мованого вгору. Ліс рук. 3. тільки 
одн. Зрубані дерева як будівельний 
та промисловий матеріал. 
ЛІСА, и, ж. Сплетена із хмизу 

огорожа; плетена загорода; плете¬ 
на хвіртка або плетені ворота. 
□ ліска. 
ЛІСІВНЙК, а, ч:, у зверт. лісів¬ 

нику. Фахівець із лісівництва. 
• рідколіснйк. □ лісівнйчий. 
ЛІСІВНЙЦТВО, а, с. 1. Н аука 

про вирощування лісів. 2. Вирощу¬ 
вання лісів як галузь рослинницт¬ 
ва. // □ лісівнйцький, лісівнйчий. 
Л ГСКА1, и, ж. Зменш, до лГса. 
Л ГСКА2, и, ж. Прив’язана до вуд¬ 

лища довга міцна нитка (звичайно 
з капрону), на кінці якої прикріпле¬ 
но риболовецький гачок. • волосінь. 
ЛІСОВЙК, а, ч.\ у зверт. лісовику. 

1. Міфологічна істота, яка, за уяв¬ 
ленням багатьох народів, жила 
в лісі. • щезник. 2. розм. Той, хто 
живе в лісі або займається лісовим 
промислом. 
ЛІСНЙК, */.; у зверт. ліснику. 

1. Лісовий сторож. □ лісникувати. 
2. рідко. Те саме, що лісівнйк. 
ЛІТАК, а, ч. Апарат з двигуном 

і нерухомими крилами, пристосова¬ 
ний для пересування в повітрі. Па¬ 
сажирський літак. Реактивний 
літак. • аероплан. □ літачбк, літа- 
кбвий, літакобудування, літако- 
будівнйй, літакобудівнйк. 
ЛІТАТИ, аю, аєш, недок. 1. Мати 

здатність триматися і пересувати- 
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ся в повітрі. 2. Те саме, що летіти 
(у 1 знач.), але означає рух, що від¬ 
бувається в різний час і в різних 
напрямах. 3. перен. Думками, мрія¬ 
ми переноситися кудись, прагнути 
до чогось. 4. (про звуки) Лунати, 
розноситися в повітрі в різні боки. 
5. перен. Поширюватися, розноси¬ 
тися в різних напрямах (про вісті, 
новини тощо). • розповсюджувати¬ 
ся. 6. перен. Дуже швидко, стрімко 
ходити, бігати, їздити тощо. / (про 
неживі предмети, пальці рук під час 
гри тощо) Дуже швидко, легко ру¬ 
хатися. 7. перен., розм. Те саме, 
що п&дати. //□ літання, дієприкм. 
і прнкм. літаючий. 
ЛІТЕПЛИЙ, а, е. Трохи теплий. 

• теплуватий. 
ЛГТЕПЛО, а, с. 1. Тепла вода. 2. 

перен. Теплб, теплінь, теплота. 
ЛГТЕРА, и, ж. 1. Письмовий знак, 

що позначає звук або сполучення 
звуків мови. • буква. □ літерний. 
2. друк. Металевий брусочок із ви¬ 
пуклим зображенням цього знака, 
що вживається для друкарського 
набору. 3. перен. Суто формальне 
значення чого-небудь. 
ЛІТЕРАТУРА, и, ж. 1. У широ¬ 

кому розумінні — сукупність писа¬ 
них і друкованих творів того чи ін¬ 
шого народу, періоду або всього 
людства. 2. Вид мистецтва, що зо¬ 
бражує життя, створює художні об¬ 
рази за допомогою слова; сукупність 
творів цього виду мистецтва. • ху- 
дбжня література. □ літературний, 
літературність, присл. літературно. 
3. Сукупність друкованих творів 
певної галузі знань, з певного пи¬ 
тання. Технічна література. 4. розм. 
Друковані твори. • книжки. 
літературознавство, 

а, с. Наука про художню літерату¬ 
ру, її теорію та історію. □ літера¬ 
турознавчий, літературознавець. 
ЛГТО, а, с. 1. Найтепліша пора 

року між весною та осінню. □ літеч¬ 

ко, літній, присл. улітку (влітку), 
літом, літком. Л Бабине літо — 
а) погідні, теплі дні на початку 
осені; б) павутиння, що літає в цей 
період. 2. рідко. Те саме, що рік. 
ЛІТНІЙ1, я, є. Прнкм. до літо. 

□ по-літньому. Д Літній час — пе¬ 
ріод з весни до осені, коли в деяких 
країнах для більш раціонального 
використання світлового часу доби 
стрілки годинників переводять на 
годину раніше; режим роботи в цей 
час. 
ЛІТНІЙ2, я, є. 1. Який починає 

старіти (про людину). • немо- 
лодйй, підтбптаний. 2. Характер¬ 
ний для немолодої людини. Літнє 
обличчя. 3. Досить дорослий. 
Літній парубок. 
ЛІТОПИС, у, ч. 1. У Київській 

Русі — хронологічно послідовний 
запис історичних подій,зроблений 
їх сучасником; книга з такими за¬ 
писами. □ літопйсний. 2. чого. По¬ 
слідовний запис будь-яких подій; 
історія чого-небудь. // □ літописан¬ 
ня, літопйсець. 
ЛІТОТА, и, ж. Зворот мови, по¬ 

будований головним чином на при¬ 
меншенні якої-небудь ознаки пред¬ 
мета (протилежне — гіпербола); 
заміна будь-якого виразу іншим, 
рівнозначним, але у формі запере¬ 
чення, напр. «згоден» — «не запе¬ 
речую». 
ЛІТР, а, ч. 1. У міжнародній мет¬ 

ричній системі мір — основна оди¬ 
ниця ємності рідких і сипких тіл, що 
дорівнює 1 000 куб. см. 2. розм. По¬ 
суд такої ємності. • літрбвка. 
// □ літрбвий, літрбж. 
ЛІФТ, а, ч. Технічна споруда зі 

спеціальною кабіною для верти¬ 
кального переміщення людей або 
вантажів. □ ліфтовий, ліфтер, 
ліфтобудування. 
ЛІХТАР, я, ч. Освітлювальний 

пристрій, у якому джерело світла 
захищене склом або іншим прозо- 
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рим чи напівпрозорим матеріалом, ня частина чого-небудь. • перед, пе- 
□ ліхтарик, ліхтарний. редбк, фронт. // □ лобовий. Л Ба 
ЛІЦЕЙ, ю, ч. 1. У царській Ро¬ 

сії — середній, іноді вищий чоло¬ 
вічий навчальний заклад для при¬ 
вілейованих верств населення. 2. 
Тип середнього загальноосвітнього 
навчального закладу. □ ліцейський, 
ліцеїст. 
ЛІЦЕНЗІЯ, ї, ж. 1. Дозвіл, що 

надається державними органами 
особам на право господарської 
діяльності. 2. У галузі зовнішньої 
торгівлі — документ на право вво¬ 
зу або вивозу товарів. 3. Дозвіл на 
використання іншими особами або 
організаціями винаходу, захищено¬ 
го патентом. // □ ліцензійний, 
ліцензувати,ліцензування. 
ЛІЧЙТИ, лічу, лічиш, недок. 1. 

Називати числа у послідовному по¬ 
рядку. 2. Визначати кількість, суму 
кого-, чого-небудь; вести певні 
підрахунки. • рахувати. 3. Визна¬ 
чати в певній кількості, в певних 
сумах. • нараховувати. 4. Вести 
відлік від чого-небудь. // □ лічен¬ 
ня, лічіння, лічба. 5. перен. Брати 
до уваги, враховувати; вважати. 
ЛІЩЙНД, и, ж. Лісовий кущ ро¬ 

дини березових з їстівними горіха¬ 
ми; чагарник із кущів цієї рослини. 
□ ліщйнка,ліщйновий. 
ЛЛЯНЙЙ, а, е. 1. Прикм. до льон; 

виготовлений з насіння льону; зроб¬ 
лений з волокон льону або пряди¬ 
ва; пошитий з полотна, виготовле¬ 
ного з прядива льону. Лляна олія. 
Лляне полотно. Лляна сорочка. 2. 
(про волосся) Світлим кольором 
і м’якістю схожий на волокна льо- 
ну.// • льнянйй. 
ЛОБ, а, ч.\ узверт. лобе. 1. Верх¬ 

ня частина обличчя людини або 
морди тварини, що міститься над 
очима. • чолб (тільки у людини). 
О лббний, лббик, лобйще, лобйнь, 
лобатий, лобастий. 2. перен., розм. 
Про голову людини. 3. перен. Перед- 

ранячий лоб, геол. — відшліфова¬ 
на льодовиком скеля, заокруглена 
з одного боку. ^ Бити лббом (лоба¬ 
ми) об збмлю; Розбивати лоба 
(лобй), зневажл. — схилятися пе¬ 
ред ким-небудь, бити поклони; На 
лобі [собі] записати — дуже доб¬ 
ре запам’ятати; Хоч лббом у стіну 
бйтися — про неможливість що- 
небудь зробити, про непереборні 
перешкоди. 3. перен., вульг. Про 
хлопця, підлітка, парубка. • лобу¬ 
ряка. 4. заст. Той, кого забрили 
в солдати. 
ЛОБОДА, й, ж. Бур’ян, що засмі¬ 

чує посіви та городні культури; 
листя деяких видів цієї рослини 
уживають у їжу (як шпинат, салат 
тощо). • лутйга. □ лободбвий. 
ЛОВЕЛАС, а, ч.; у зверт. л овел а - 

се. Спокусник, залицяльник. • за- 
льбтник, баламут. □ ловеласів¬ 
ський. 
ловйти, ловлю, лбвиш, недок. 

1. Хапати що-небудь на льоту; на¬ 
магатися схопити, спіймати того, хто 
тікає, те, що віддаляється. 2. Бра¬ 
ти, вибирати що-небудь із рідини. 
3. Схоплювати як здобич переваж¬ 
но за допомогою спеціальних при¬ 
строїв. □ лбви, ловець, ловецький. 
4. перен. Намагатися збагнути що- 
небудь. Ловити хід думок. 5. Спри¬ 
ймати що-небудь органами чуття. 
Ловити запахи. Ловити радіосигна - 
ли. // □ лбвлення, ловїння. Ловй¬ 
ти кбжне слово — уважно слухати, 
прислухатися; Ловйти на гарйчо- 
му кого— заставати кого-небудь на 
місці злочину, викривати злочин, 
зловживання; Ловйти на слові 
кого — виявляти протиріччя в сло¬ 
вах співрозмовника; Ловйти себб 
на чому— раптом зупиняти свою 
увагу на чому-небудь. 
ЛОВКАЧ, а, ч.; у зверт. ловка чу. 

розм. Спритна людина, що вміє доб- 
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ре влаштовувати свої справи, 
вдається до хитрощів. • спрйтник, 
крутій. 
ЛОГАРЙФМ, ЛОГАРЙТМ, 

а, ч. мат. Показник степеня, до 
якого треба піднести число-осно- 
ву, щоб одержати дане число. 
□ логарифмічний, логарифмува¬ 
ти, логаритмїчний, логаритму- 
вати. 
ЛОГІКА, и, ч. 1. Наука про зако¬ 

ни і форми мислення. Формальна 
логіка. Математична логіка. □ лб- 
гік. 2. Загальна назва для більш- 
менш формалізованих суджень, 
знань і, можливо, правил виведен¬ 
ня нових суджень. 3. Внутрішня за¬ 
кономірність; правильність, ро¬ 
зумність висновків. // □ логічний. 
4. звичайно з означ., розм. Чиї-не- 
будь погляди; побудова міркувань, 
умовиводів. Д Жіноча лбгіка, 
ірон. — про судження, що Грунту¬ 
ються на відчуттях, а не на законах 
логіки. 
ЛОГГЧНИЙ, а, е. 1. Стосовний 

до логіки (у 1 знач.). 2. У якому 
є внутрішня закономірність; розум¬ 
ний, послідовний, обгрунтований; 
який відзначається стрункістю 
внутрішньої будови. □ логічність, 
присл. логічно. Д Логічний наго¬ 
лос — особливе виділення голосом 
головного за змістом слова в ре¬ 
ченні. 
ЛОДЖІЯ, ї, ж. 1. Приміщення 

в будинку, відкрите з фасадного 
боку й огороджене парапетом або 
граткою, а також відкрита галерея, 
що прилягає до будівлі. 2. Глибока 
ніша у фасаді будинку, що викори¬ 
стовується як балкон. 
ЛОЖА', і, ж. 1. Місця для кількох 

глядачів у театрі, відокремлені пе¬ 
регородками або бар’єрами. 2. пе- 
рен. Про людей, що сидять на цих 
місцях. 3. іст. Відділення, а також 
місце таємних зборів масонської 
організації. 

ЛОЖА2, і, ж. Дерев’яна частина 
гвинтівки, рушниці та деяких інших 
видів ручної вогнепальної зброї. 
• ложе. 
ЛОЖЕ1, а, с. 1. заст., поет. Місце 

для спання. • одр, постіль, ліжко. 
Ф Прокрустове ложе, книжн. — 
мірка, під яку штучно підлягають 
факти. (За іменем міфічного дав¬ 
ньогрецького розбійника, який 
відрубував або витягував ноги жер¬ 
твам, що не відповідали довжині 
його ліжка). 2. Заглиблення у Грунті, 
камені, яким тече річка, струмок 
і т. ін. • річище, руслб. 3. Твердий 
шар, тверда основа Грунту. 
ЛОЖЕ2, а, с. Те саме, що лбжа2. 
ЛОЖКА, и, ж. 1. Предмет столо¬ 

вого прибору, яким набирають 
рідку або сипку страву; кількість 
страви, набраної цим предметом. 
□ ложковйй, ложкар, ложкарний. 2. 
перен., розм. Мала кількість чого- 
небудь. 
ЛОЗА, й, ж;, у зверт. лозо. 1. По¬ 

ширена в народі назва деяких ку¬ 
щових порід верби; довге тонке стеб¬ 
ло цих та деяких інших кущових 
рослин; зрізані стебла цих рослин 
як матеріал для окремих виробів; 
різка, дубець із цього стебла. • ло- 
зйна. □ лозовий. 2. Зарості лози. 
• лозняк, лозйння. 
ЛОКАТЙВ, а, ч. лінгв. Місцевий 

відмінок. 
ЛОКАТОР, а, ч. Прилад для спо¬ 

стереження за об’єктами через улов¬ 
лювання відбитих від них або ви¬ 
промінюваних ними звукових хвиль 
або радіохвиль. □ локація, локацій¬ 
ний, локаторник. 
ЛОКАУТ, у, ч. політ. Закриття 

підприємств і масове звільнення 
робітників з виробництва. □ лока¬ 
утувати, локаутник. 
ЛОКОМОТИВ, а, ч. Спільна на¬ 

зва для самохідних машин (тепло¬ 
возів, електровозів тощо), що пере¬ 
сувають вагони по залізничних 
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рейках. □ локомотивний, локомотйв- 
ник 
ЛОКШИНА, и, ж. Виріб із 

прісного пшеничного тіста у вигляді 
тонких висушених смужок, а також 
страва з цього виробу. • діал. 
локша. 
локшити, шу, шйш, недок., 

розм. Сікти, рубати на дрібні час¬ 
тини, шматки. 
ЛОМАЧЧЯ, я, с. 1. Невеликі тонкі 

гілки, відділені від дерева. • хмиз. 
2. Збірн. до ломачка (невелика па¬ 
лиця, дрючок). 
ЛОМБАРД, у, ч. Кредитна уста¬ 

нова, що надає грошові позики за 
певний відсоток під заставу рухо¬ 
мого й нерухомого майна. (Від наз¬ 
ви італійської провінції Ломбардія, 
де такі установи вперше були ство¬ 
рені). □ ломбардний. 
ЛОМЙКАМІНЬ, меню, ч. Бага¬ 

торічна трав’яниста рослина з при¬ 
кореневою розеткою листків та бі¬ 
лими, жовтими або червоними 
квітками. □ ломикаменевий. 
ломйти , ломлю, ломиш, недок. 

1. Те саме, що ламати. □ ломйтися, 
дієприкм. ломлений. 2. безос., дерен. 
Відчувати біль у кістках. Ломить 
суглоби. 3. безос., перен. Бути у над¬ 
звичайно великій кількості. Стіл 
ломило від страв. 3. Долати, боро¬ 
ти кого-небудь (про сон, утому 
і т. ін.). 
ЛОПАТА, и, ж. 1. Ручне знаряд¬ 

дя з довгим держаком і широким 
пласким кінцем, яке застосовують 
для згрібання, перекидання або 
насипання чого-небудь. • рискаль. 
О лопатоподібний, лопатистий. 2. 
Таке звужене донизу залізне зна¬ 
ряддя для земляних робіт. • заступ. 
// □ лопатка, лопатний, лопатити, 
лопатник. 3. перен. Кількість чого- 
небудь, набрана цим знаряддям. 
^ Лопата влГзе — про що-небудь 
Дуже велике, широке. |Хоч) лопа¬ 
тою горнй (гребй, загрібай і т. ін.) 

що; Лопатою горнути (гребтй, за¬ 
грібати і т. ін.) що— дуже багато 
чого-небудь. Д Садйти під лопату 
що — користуючись лопатою, ви¬ 
саджувати що-небудь у ґрунт. 4. 
з означ. Механізоване знаряддя 
різної форми для згрібання, розмі¬ 
шування, набирання і т. ін. чого- 
небудь. 
ЛОПАТКА, и, ж. 1. Маленька 

лопата. 2. Те саме, що лбпать 
(у 1 знач.). 3. Парна кістка трикут¬ 
ної форми в складі плечового по¬ 
яса людини і хребетних тварин; ча¬ 
стина тулуба в межах розташування 
цієї кістки; передня плечова части¬ 
на м’ясної туші. □ лопатковий (до 
1, 3 знач.). 4- Кл&сти (покласти) 
на |обйдві] лопатки кого— а) пе¬ 
ремагати кого-небудь у боротьбі, по¬ 
клавши супротивника на спину; 
б) перемагати кого-небудь у диску¬ 
сії, суперечці. 4. архіт. Вертикальне 
стовщення стіни — різновид піляст¬ 
ра без капітелі й бази. 5. розм. Не¬ 
дозрілий стручок гороху. 
ЛОПАТЬ, і, ж. 1. Робоча пласка 

частина гребних і повітряних 
гвинтів, а також коліс, весел і т. ін. 
• лопатка. 2. Широкий плаский 
кінець чого-небудь. // • лопатень. 
// □ лопатевий. 
ЛОПУХ, а, ч. 1. Бур’ян родини 

складноцвітих із широкими листка¬ 
ми та чіпким суцвіттям з колючка¬ 
ми. • реп’ях. □ лопухбвий, лопушй- 
ний, лопушаний. 2. Лист цієї 
рослини. // • лопушйна. 3. тільки 
мн. Зарості цієї рослини. Густі ло¬ 
пухи. • лопушйння, лопушняк. 4. 
перен., фам. Про некмітливу люди¬ 
ну. • простак, роззява. 
ЛОСКОТАТИ, очу, бчеш, недок. 

1. М’якими дотиками до шкіри ви¬ 
кликати легке нервове збудження, 
зазвичай супроводжуване сміхом; 
викликати легке подразнення у гор¬ 
лі, носі тощо. 2. перен. Приємно 
збуджувати, тішити (серце, душу, 
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нерви і т. ін.). □ лоскотання, лоскіт, 
лоскітливий, лоскотлйвий, лбс- 
кітний, лбскотний, присл. лоскітлй- 
во, лоскотлйво, лбскітно, лбскотно. 
ЛОСЬ, я, ч.\ у зверт. лбсю. Вели¬ 

ка тварина родини оленячих із роз¬ 
галуженими широкими рогами 
у самців. • рідко сохатий. □ лбся- 
чий, лосйний, лосйновий, лосеня, 
лосятина. 
ЛОТЕРЕЯ, ї, ж. 1. Розігрування 

речей або грошових сум за білета¬ 
ми. 2. розм. Про щось, що може 
випадково принести виграш, успіш¬ 
но закінчитися, щось бажане. 
// □ лотерейний. 
ЛОТО, невідм., с. 1. Гра, в якій 

для виграшу треба першим накри¬ 
ти ряд цифр або малюнків на спеці¬ 
альній карті. 2. Масові ігри, карт¬ 
ки для яких поширюються через 
спеціальну торговельну мережу. 
□ лототрбн. 
ЛОТОС, у, */.; у зверт. лбтосе. 

Південна водяна рослина родини 
лататтєвих із великими красивими 
квітками та їстівними плодами 
(В Індії та Китаї вважається свя¬ 
щенною рослиною). 
ЛОША, ати, с. Маля коня. □ ло¬ 

шатко, лошачий, лошатник. 
ЛОШАК, а, ч. Молодий кінь. 

□ лошйця (молода кобила). 
ЛОЯЛЬНИЙ, а, е. 1. я кий три¬ 

мається в межах законності (іноді 
лише зовнішньо, формально); який 
свідчить про таку поведінку. 2. Який 
коректно, доброзичливо-нейтрально 
ставиться до когось, чогось. // □ ло¬ 
яльність, присл. лояльно. 
ЛУБ, у, ч. 1. спец. У рослин — 

комплекс тканин, через які відбу¬ 
вається переміщення органічних ре¬ 
човин від листків до коренів. 2. Во¬ 
локниста внутрішня частина кори 
липи та деяких інших листяних де¬ 
рев. • лубок, луб’я. 3. заст. Виріб 
із цієї частини кори. • лубок, 
луб’янка. // □ луб’янйй, луббчний, 

лубкбвий. Л^бом стойти — бути 
твердим, цупким. 
ЛУГ1, у, ч.\ у зверт. луже. 1. По¬ 

росла травою ділянка землі, що ви¬ 
користовується як пасовисько та 
сіножать. • лужйна. 2. заст. Низи¬ 
на, поросла лісом. // □ лужбк, луговйй. 
ЛУГ2, у, ч. 1. хім. Гідроксид на¬ 

трію, калію та інших металів. 
□ лужний, лужність. 2. розм. Вод¬ 
ний настій попелу, який використо¬ 
вували для прання, миття тощо. 
ЛУЗАТИ, аю, аєш, недок. 1. Роз¬ 

кушувати, розгризати, видобуваю¬ 
чи зернятко насіння, горіхів і т. ін. 
• лускати. 2. Те саме, що лащити 
(у 1 знач.). Лузати кукурудзу. 
// □ лузйння, лузйльний. 
ЛУЗГА, й, ж. 1. Тверде покриття 

насіння соняшника, проса, гречки, 
горіхів тощо, що зазвичай легко 
відділяється від зернятка. • луш¬ 
пайка. 2. яка, чого, перен. Те, 
що є зовнішнім прикриттям чого- 
небудь. // • лушпйння, луска. 
ЛУК, а, ч. Ручна зброя для ме¬ 

тання стріл, що має вигляд стягну¬ 
тої тятивою гнучкої дуги. □ лучник. 

Як із л^ка — дуже швидко. 
ЛУКА, и, ж. Рівна місцевість, 

укрита трав’янистою рослинністю. 
□ лучнйй. 
ЛУКА, й, ж. 1. Вигин переднього 

або заднього краю сідла. 2. Дуго¬ 
подібний вигин русла річки чи бе¬ 
рега річки, моря. 
ЛУКАВИЙ, а, е. 1. Здатний 

на різні хитрощі або жарти; влас¬ 
тивий людині з такою вдачею. 
/ Сповнений добродушних хитрощів 
(про очі, погляд, сміх і т. ін.). • грай- 
лйвий, пустотлйвий, жартівлйвий. 2. 
Здатний на нещирість, брехню; який 
таїть нещирість, брехню. • єхйдний. 
3. Який має злі, ворожі наміри; який 
є наслідком підступності. • під¬ 
ступний, зрадлйвий. // □ лукавість, 
лукавство, лукавити, присл. лука¬ 
во. 4. у знач. ім. лукавий, вого, 
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ч. Біс, диявол. -Ф- Від луківого — 
про те, що суперечить певним ка¬ 
нонам, нормам і т. ін. 
ЛУНА, й, ж. І. Відбиття звуко¬ 

вих коливань від перешкоди. • від¬ 
гук, відзвук, вйляски. / Відбитий 
звук, що лине з відстані. • відлуння, 
відлунок, відгомін. 2. перен. Те, 
що доноситься здалеку. • відгомін, 
відлуння, відгук. 3. перен., розм. 
Слава. // □ лунати. 
ЛУНАТИК, а, ч. у зверт. лунати¬ 

ку. Хворий на лунатизм — хворобу, 
що виявляється у несвідомих діях 
під час нічного сну. • сновйда, 
сомнамбула, сомнамбул. □ лу- 
натйзм, лунатйчний. 
ЛУПА, и, ж. Оптичний прилад 

(збиральна лінза або система 
лінз) для розглядання дрібних 
деталей. 
ЛУПА, й, ж. Маленькі часточки 

рогових клітин та шкіри, що утворю¬ 
ються на голові біля коренів во¬ 
лосся. 
ЛУПАТИ, аю, аєш, недок;, ЛУП¬ 

НУТИ, ну, неш, док., однокр., фам. 
1. Те саме, що клГпати (у І знач.). 2. 
перен. (про зірки) Світити слабким, 
нерівним, миготливим світлом. 
// □ лупання. 
ЛУПАТИ, аю, аєш, недок. Від¬ 

окремлювати, відбивати частини від 
цілого; віддирати верхній шар чого- 
небудь. • колупати. □ лупання. 
ЛУПЙТИ, луплю, лупиш, недок. 

1. Обчищати від шкаралупи, шкур¬ 
ки, лузги тощо. • лущити, лузати, 
облуплювати. / Здирати (шкуру, 
шкурку і т. ін.). • білувати. 2. Ви¬ 
сиджувати (пташенят, курчат 
і т. ін.). □ лупйтися. 3. з кого, за що 
і без додатка, фам. Брати, встанов¬ 
лювати непомірно велику плату, 
ціну. • дерти, правити. 4. фам. 
Сильно бити кого-небудь. • лупцю¬ 
вати, духопелити, мотлошйти, дуба¬ 
сити. 5. Уживається замість ряду 
Дієслів на означення дії в її силь¬ 

ному, енергійному виявленні (напр.: 
їсти, стріляти). 
ЛУСКА, й, ж. 1. Невеликі тверді 

пластинки (кісткові або рогові) 
на шкірі хребетних тварин (риб, 
плазунів і т. ін.), що щільно приля¬ 
гають одна до одної і захищають 
шкіру від пошкодження та висихан¬ 
ня. □ лусочка, лускатий, лускопо¬ 
дібний. 2. Те саме, що лузгі (у І 
знач.); складові частини рослинних 
цибулин, шишок і т. ін. 3. чого, яка, 
перен. Складові частини якого-не- 
будь покриття. Луска черепиці. 4. 
перен. Блискітки. Срібна луска 
річки. 5. перен. Про що-небудь 
зовнішнє, що прикриває справжню 
суть, зміст, характер чого-небудь. 
• лушпйння, лузга. 
ЛУСКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Розриватися, лопатися, давати 
тріщини від натягання, розширен¬ 
ня, тиснення тощо, видаючи різкі 
звуки. • лущати, лускатися, репа¬ 
ти, репатися, тріскати, тріскатися. 
2. Укриватися тріщинами. • репа¬ 
тися. Лускають долоні. -Ф* Лускає 
голова — дуже болить голова. 3. 
Утворювати сухі, різкі звуки, схожі 
на розриви або тріскання чого-не¬ 
будь. Лускає грім. Лускати батогом. 
4. Те саме, що лузйти (у 1 знач.). 
// □ лускання, лускіт, лускотіти. 
ЛУТЙГА, и, ж. Однорічна тра¬ 

ва, бур’ян родини лободових. 
ЛУТКА, и, ж. 1. Бокова частина 

віконної або дверної рами, стесана 
навскіс. • косяк. 2. Підвіконня. 
ЛУЩИТИ, лущу, лущиш, недок. 

1. Обчищати від шкаралупи, лузги 
і т. ін. • лузати, розлущувати. 
Мов (що) горіхи (горішки) 

лащити — дуже легко, без напру¬ 
ження. 2. перен., фам. Сильно бити. 
3. с. г. Розпушувати верхній шар 
ґрунту після збирання врожаю. 
□ лущйльний, лущйльник (до 1, З 
знач.) // лущений, лущення, лу¬ 
щіння. 
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ЛЬОДОВЙК, а, ч. Скупчення 
великих мас льоду, що утворюєть¬ 
ся на земній поверхні і має влас¬ 
тивість сповзати з верхніх рівнів на 
нижні. • глетчер. □ льодовикбвий. 
ЛЬОН, у, у., тільки одн. 1. Одно¬ 

річна чи багаторічна трав’яниста 
технічна рослина, зі стебел якої 
виготовляють волокно, а з насін¬ 
ня — олію. 2. Волокно, що виготов¬ 
ляється з цієї рослини. // □ льонбк, 
ллянйй, льнянйй, льонбвий, льона- 
вий, льонарство, льонарський, 
льона р а Гірськйй льон — один 
із видів азбесту; Зозулин (зозуля¬ 
стий) льон — вид моху. 
ЛЬОХ, у, ч. 1. Спеціально облад¬ 

нана яма зі східцями для зберіган¬ 
ня продуктів (перев. овочів і фрук¬ 
тів); приміщення в землі, обладнане 
для зберігання вина, пороху тощо. 
2. іст. Підземні сховища чого-не¬ 
будь. 3. заст. Напівпідвальне при¬ 
міщення, в якому торгували спирт- 
ними напоями та пили їх. 
// • пбгріб. // □ льоховйй. 
ЛЬОХА, и, ж.; у зверг, льбхо. 

Свиня-самиця, свиноматка. □ льбш- 
ка, лбшник. 
ЛЮБИЙ, а, е. 1. Який викликає 

любов до себе; дорогий та близький 
серцю; якого люблять. 2. Коханий; 
сповнений кохання. 3. у знач, 
ім. любий, бого, V., люба, бої, ж. Той 
(та), кого люблять, кохають. 4. (про 
гостя) 3 яким приємно провести час 
і на якого чекають. 5. у знач. ім. 
ліббий, бого, V., люба, бої, ж. Ужи¬ 
вається у звертанні як вираз фа¬ 
мільярності або зневаги. // □ лю¬ 
бенький, присл. любенько, любо. 
Л ЮБЙ-МЕН £, невідм.у ж., діал. 

Незабудка. 
Л ЮБЙСТОК, тку, ч. Багаторіч¬ 

на ароматична трав’яниста росли¬ 
на родини зонтичних з різьбленим 
листям і жовтими квітками (вико¬ 
ристовується в народній медицині); 
зарості цієї рослини; настій цієї 

рослини. ‘❖'Як (мов і т. ін.) копа¬ 
ний у любйстку — дуже вродлива 
людина. 
ЛЮБЙТЄЛЬ, я, ч.\узверт. любй- 

телю. Який має схильність або має 
велику пристрасть до чого-небудь. 
2. Той, хто займається улюбленою 
справою не як професіонал. 
// • аматор. □ любйтельський, лю- 
бйтельство. 
ЛЮБЙТИ , люблю, любиш, недок. 

1. Бути глибоко відданим кому-, 
чому-небудь, відчувати приязнь 
до кого-небудь. 2. Почувати, вияв¬ 
ляти глибоку сердечну прихильність 
до особи іншої статі. • кохати. 
// □ люблячий, присл. любо. 3. Мати 
інтерес, потяг до чого-небудь; висо¬ 
ко цінувати що-небудь, віддавати 
перевагу чомусь; відчувати задово¬ 
лення від чого-небудь; мати нахил, 
пристрасть до чого-небудь. 4. також 
із спол. щоб. Потребувати якихось 
умов як найсприятливіших для існу¬ 
вання, росту тощо (про рослини, 
тварин). // □ любов. 
ЛЮБОВ, і, ж.; у зверт. люббве. 

1. Почуття глибокої сердечної при¬ 
язні до особи іншої статі; стосунки 
між чоловіком і жінкою, викликані 
цим почуттям. • любощі. □ люббв- 
ний, любка, любчик, любкб. 2. пе- 
рен. Той, кого люблять (у 2 знач.). 
// • кохання. 3. Почуття глибокої 
сердечної прихильності до когось, 
чогось; повага, шанобливе ставлен¬ 
ня до кого-небудь. 4. перен. Той, кого 
люблять (у 1 знач.). 5. до чого. Інте¬ 
рес до чого-небудь; внутрішній, ду¬ 
ховний потяг до чого-небудь; при¬ 
страсть до чого-небудь. 
люд, у, ч.у розм.\ у зверт. люде. 

1. Те саме, що люди (у 1 знач.). 2. 
звичайно з означ. Група людей, на¬ 
лежних до якого-небудь середови¬ 
ща. Простий люд. 
ЛЮДИ, ей, мн. 1. Суспільні істо¬ 

ти, які мають свідомість, володіють 
членороздільною мовою, виробля- 
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ють і використовують знаряддя 
праці; особи, що належать до пев¬ 
ної суспільної групи, середовища; 
особи, об’єднані певними, характер¬ 
ними або спільними ознаками; пев¬ 
на або велика кількість осіб. 
□ людськйй, людство, ліЬдскість, 
присл. людно. Мати за люд€й 
кого — ставитися з повагою до кого- 
небудь. 2. Сторонні, інші особи 
у протиставленні певній людині; 
особи, що оточують певну людину, 
знайомі певній людині. ^ Людям 
на сміх — не так, як треба; погано; 
На люди — в оточення інших, сто¬ 
ронніх осіб. 3. Особи, що працюють 
у якій-небудь галузі виробництва. 
• працівники. 4. Особливий склад 
війська, жива сила (на противагу 
техніці). 
ЛЮДИНА, и, ж.; у зверт. люди¬ 

но. 1. Одиничне до люди (у 1 знач.); 
будь-яка особа; кожний; людська 
постать; одиниця ліку людей (осіб). 
□ людйнка. 4- Бувала [в буваль¬ 
цях) (стріляна, т£рта і т. ін.) людй- 
на — особа з життєвим досвідом, 
яка багато знає і вміє. 2. Особа 
як утілення високих моральних та 
інтелектуальних якостей. 4- Вва¬ 
жати за людйну кого — поважати 
кого-небудь, рахуватися з кимось; 
Вййде, (б^де) людйна з кого — 
сформується особа з позитивними 
рисами характеру; Як людйна 
з людйною — на рівних правах. 3. 
Уживається у значенні особового чи 
неозначено-особового займенника, а 
також у значенні узагальненого або 
займенникового звертання (часто 
з означенням). 
ЛЮДЙНО-ГОДЙНА, и, ж. Оди¬ 

ниця обліку робочого часу, яка до¬ 
рівнює годині фактичної праці лю¬ 
дини. 
ЛЮДЙНО-ДЕНЬ, дня, у. Одини¬ 

ця обліку робочого часу, що врахо¬ 
вує вихід працівника на роботу 
і його участь у виробництві упро¬ 

довж дня, незалежно від кількості 
відпрацьованих годин. 
ЛЮДИНОЛЮБ, а, у.; у зверт. 

людинолюбе, книжн. Той, хто лю¬ 
бить людей, готовий завжди їм до¬ 
помагати. • людинолюбець, гуман¬ 
на людина. □ людинолюбний, 
людинолюбство. 
ЛЮДСТВО, а, с. 1. Усі люди 

землі, людський рід, людське су¬ 
спільство; люди, що зараз живуть 
на землі або є сучасниками певної 
особи чи якоїсь знаменної події. 2. 
з ознау. Велика кількість людей, об’єд¬ 
наних певними позитивними ознака¬ 
ми. Трудове людство. • людськість. 
ЛЮК, а, у. Отвір (зазвичай 

із заслінкою) для проникнення усе¬ 
редину чого-небудь, а також заслін¬ 
ка, що прикриває цей отвір. Люк 
на палубі корабля. Автомобільний 
люк. Каналізаційний люк. • ляда. 
□ люковий. 
ЛЮМБАГО, невідм., с.у мед. 

Сильний біль, що раптово виникає 
в попереку при захворюваннях 
м’язів і нервів. • простріл. 
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ, ї, ж., фіз. 

Світіння твердих тіл, газу або ріди¬ 
ни, що під впливом певного джере¬ 
ла енергії не супроводжується теп¬ 
ловим випромінюванням (холодне 
світло). □ люмінесцентний, люмі¬ 
несціювати. 
ЛЮРЕКС, у, у. Декоративна 

блискуча нитка. Тканина з люрек¬ 
сом. 
ЛЮСТРА, и, ж. Підвісний освіт¬ 

лювальний прилад з кількома дже¬ 
релами світла (електролампами, 
свічками). □ люстровий. 
ЛЮСТРО, а, с. діал., поет. Дзер- 

кало: □ люстерко, люстбрце. 
ЛЮТИЙ1, а, е. 1. Хижий, крово¬ 

жерний, злий (про звіра, тварину). 
/ Жорстокий, нещадний (про люди¬ 
ну). Лютий кат. Який виражає жор¬ 
стокість, нещадність. / Доведений 
до гніву, розлючений; сповнений 



ЛЮТИЙ 504 лЯпіс 

злості, гніву. Люті очі. 2. Який при¬ 
носить тяжкі страждання, муки. 
Люта неволя. / Надзвичайно силь¬ 
ний і нестерпно тяжкий. Лютий біль. 
3. Дуже сильний (про мороз, вітер, 
негоду тощо). // □ лютіти, лютува¬ 
ти, лютуватися, лютйти, лютування, 
лють, ліЬтість, лютощі, присл. люто. 
ЛЮТИЙ2, того, ч. Другий кален¬ 

дарний місяць року; останній місяць 
зими. □ лютневий. 
ЛЮТНЯ, і, ж. Старовинний 

струнний щипковий музичний ін¬ 
струмент східного походження, що 
звучанням нагадує гітару. 
ЛЮЦЕРНА, и, ж. Багаторічна 

трав’яниста рослина родини бобо¬ 
вих; цінна кормова культура. □ лю¬ 
церновий, люцерник (поле, засіяне 
люцерною), люцернище (поле, з яко¬ 
го зібрано люцерну). 
ЛЯКАТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Своїм виглядом або діями викли¬ 
кати переляк, несподіване почуття 
страху; своєю незвичністю, таємни¬ 
чістю викликати страх, тривогу, за¬ 
непокоєння. 2. Навіювати страх, 
застосовуючи певні засоби; полоха¬ 
ти; залякувати.// □ лякатися, ля¬ 
кання, ляк, ляклйвий, ляклйвість, 
ляканий, присл. ляклйво, лячно. 
ЛЯЛЕЧКА, и, ж.; узверт. лялеч¬ 

ко. 1. Зменш.-пестл. до лйлька (у 1, 
2 знач.). 2. перен. Гарна жінка. 3. 
Одна зі стадій розвитку комахи, 
у якій комаха звичайно нерухома, 
не живиться; личинка в коконі. 
ЛЯЛЬКА, и, ж.; узверт. лялько. 

1. Дитяча іграшка у вигляді 
фігурки людини (зазвичай дити¬ 
ни) • іграшка, цяцька, забавка. 
/ Фігурка якої-небудь істоти, 
зроблена з будь-якого матеріалу. 
/ Макет фігури людини, тварини 
чи казкового персонажу для теат¬ 
ральних вистав. □ лялькбвий, 
лялькар, ляльковйк, лялькарство, 
присл. ляльково. ^ Як лйлька — 
про когось або щось гарне, при¬ 

вабливе; Гріти (грітися) 
в лялькй з ким — робити щось 
несерйозно, нещиро. 2. перен. 
Людина, що не має власної волі, 
або людина, якою розважаються; 
маріонетка. 3. розм. Дитина (зви¬ 
чайно мала). • ляля. 
ЛЯМКА, и, ж. Широкий ремінь 

із шкіри або міцної тканини для 
тягнення, перенесення вантажів. 
• ляма, тягло. 
ЛЯМГВКА, и, ж. Вузька смужка 

тканини, хутра тощо, пришита до 
краю одягу, взуття як прикраса. 
• облямівка, габа, оторбчка. □ ля- 
мувати, діеприкм. лямбваний. 
ЛЯПАС, у, ч. Удар по щоці або 

шиї долонею. 4* Давіти (діти) 
лйпаса кому— а)бити, карати кого- 
небудь; б) завдавати образи, соро¬ 
му кому-небудь; Заліпйти лйпаса — 
ударити в обличчя рукою. 
ЛЯПАТИ, аю, аеш, недок., 

ЛЙПНУТИ, ну, неш, док., однокр. 
1. Падати краплями; ронити 
краплі на що-небудь; падати на 
щось, у щось, звичайно видаючи 
певний звук. Мокрий сніг ляпає 
у вікна. 2. Ударяти, бити чим-не- 
будь еластичним, гладеньким по 
чомусь, утворюючи короткі, різкі 
звуки. Ляпати хвостом. Ляпати 
босими ногами. • лопотіти. -Ф* Лй- 
пати в долбні — аплодувати; 
Лйпати вухами — не розуміти 
чого-небудь, не розбиратися у чо¬ 
мусь. 3. Те саме, що лйпати 
язикбм. ^ Лйпати язикбм — го¬ 
ворити щось недоречне, нерозум¬ 
не. // □ ляпотіти. 4. перен. Роби¬ 
ти що-небудь невміло, неохайно. 
□ ляпанйна. // □ ляпання. 
ЛЯПІС, у, ч. Азотнокисле срібло. 

Застосовують для виготовлення 
фотоматеріалів, дзеркал тощо; 
у медицині — в’яжучий, протимік¬ 
робний та припікальний засіб. • пе¬ 
кельний камінь, нітрат срібла. 
□ ляпісний. 
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ЛЯ ПСУС, у, ч. Груба, часто без- 
глузда помилка, недогляд, промах 
через необачність, легковажність. 
ЛЯСКАТИ, аю, аєш, недок., 

ЛЯСНУТИ, ну, неш, док., однокр. 
1. Ударяти, бити (долонею або чи¬ 
мось м’яким чи по м’якому), видаю¬ 
чи специфічні звуки. Ляскати кого- 
небудь по плечах. • виляскувати. 
/ Вимахувати, ударяти чим-небудь 
еластичним; видавати специфічні 
звуки, утворювані таким ви¬ 
махуванням. Ляскати батогом. 
//• хльбскати. Лускати в долбні 
(долбнями) — а) плескати в долоні 
(долонями), виражаючи радість, за¬ 
хоплення або нетерпіння; б) ударя¬ 
ти по долонях, стискаючи руки на 
знак згоди на певну ціну (про по¬ 
купця і продавця на ярмарку); 
Ляскати зуббми — цокати зубами 
від страху, холоду тощо. 2. тільки 
З ос. (про постріли, удари і т. ін.) 
Видавати короткі сильні звуки; зву¬ 

чати лунко. Ляскають кулі. Ляскає 
грім. 3. розм. Говорити щось 
недоречне, нерозумне. • ляпати. 
Лбекати язикбм — те саме, що 

лйпати язикбм (див. лйпати). 
// □ лйскання, ляскіт. 
ЛЯЩ1, а, ч. Прісноводна риба 

родини коропових із пласким тілом. 
□ лйщик, підлйщ. 
ЛЯЩ2, а, ч., розм. Те саме, що лй- 

пас. 
ЛЯЩАТИ, щу, ЩЙШ, НЄДОК. 1. 

Видавати різкі, пронизливі, безпе¬ 
рервні або уривчасті тріскотливі 
звуки. Лящать литаври. Лящать 
цикади. 2. (про деяких птахів) 
Співати. Лящить соловей. 3. (про 
голос, сміх людини) Звучати різко, 
пронизливо. • розкбчуватися, роз¬ 
лягатися, дзвеніти. // □ лящання, 
лйскіт. Аж за (поза) вухами 
лящйть — їсти з великим апетитом; 
Аж у вухах лящйть — про сприй¬ 
няття різких, пронизливих звуків. 

МАБУТЬ, вставне сл. Виражає 
невпевненість, сумнів у тому, про що 
йдеться. • мбже, (на)певне, можлй- 
во, либонь. 
МАВКА, и, ж.; у зверт. мавко. 

В українській міфології — істота 
жіночої статі, яка здебільшого меш¬ 
кає в лісі. • нявка. 
МАВПА, и, ж.; у зверт. мавпо. 

Людиноподібна високоорганізована 
тварина ряду приматів. □ мавпеня, 
мавполюдйна, мавпочка, мавпят¬ 
ник, мавпячий. 
МАВПУВАТИ, ую, уєш, недок., 

зневажл. Бездумно копіювати чи¬ 
юсь зовнішність, поведінку, звички 
тощо. • копіювати, наслідувати. 
О мавпування. 
МАГАЗИН, ч. 1. род. у. Заклад, 

приміщення для торгівлі. • крам- 

нйця. □ магазйнчик. 2. род. а. Ко¬ 
робка для однакових штучних пред¬ 
метів у зброї, приладах. // □ мага- 
зйнний. 
МАГГСТР, а, ч.\ у зверт. магіст¬ 

ре. 1. Звання, що присвоюється осо¬ 
бам, які закінчили університет, 
пройшли додатковий курс навчан¬ 
ня і захистили спеціальну роботу; на¬ 
ступне звання після бакалавра. □ 
магістерський, магістратура. 2. іст. 
У минулому — перший учений 
ступінь, що присуджувався після 
спеціального іспиту та захисту ди¬ 
сертації. □ магістрант. 3. іст. Назва 
деяких посадових осіб у Стародав¬ 
ньому Римі, Візантії. □ магістрат. 
4. іст. Голова духовного або ри¬ 
царського ордену в середньо¬ 
віччя. 
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МАГІЯ, Т, ж. 1. Явища і дії, по- 
в’язані з вірою в надприродні 
здібності людини. Д БГла мйгія — 
використання сил добра для магіч¬ 
них дій; Чорна мйгія — використан¬ 
ня диявольських сил. 2. перен. 
Явище, яке має сильний вплив, 
приваблює своєю загадковістю. 
// • чаклунство, чари. □ магічний, 
магічність. 
МАГНІТОФОН, а, ч. Пристрій 

для магнітного запису звуку та його 
відтворення. □ магнітофонний. 
МАДЯР, а, ч.\ у зверт. мадяре. 

Те саме, що угорець (походить від 
самоназви). □ мадяризація, мадяр¬ 
ський, мадяризм. 
МАЄТНІСТЬ, ності, ж. Значні 

об’єкти (як правило, земля, неру¬ 
хомість тощо), які перебувають 
у чиїй-небудь власності. 
МАЄТОК, тку, у., іст. Велике або 

середнє господарство, у якому 
працювали селяни (кріпосні або 
залежні). • володіння, господа. 
□ маєткбвий. 
МАЖОРИТАРНИЙ, а, е. Який 

ґрунтується на більшості. Д Мажо¬ 
ритарна вйборча система — систе¬ 
ма, яка передбачає голосування 
за окремих кандидатів, а не за спис¬ 
ки партій чи блоків. □ мажоритар¬ 
ний 
МАЗАНКА, и, ж. Хата, зроблена 

з глини або хмизу, обмазаного гли¬ 
ною, зовні побілена. □ мазанковий. 
МАЗАТИ, мажу, мажеш, недок., 

МАЗНУТИ, ну, неш, док. 1. Покри¬ 
вати шаром рідкої або жирної ре¬ 
човини. ^ Мазати мбдом (по 
губйх) — говорити комусь щось 
приємне, улесливе, здебільшого 
з корисливою метою; М&зати (ма- 
стйти, намазувати) п’йти са¬ 
лом — мати намір утекти. • ма- 
стйти. □ мазальник, мазанина, 
мазання, мазнйця, мазбк, мазь. 2. 
розм. Не влучати в ціль. • про¬ 
махуватися. □ мазйло. 

МАЗНЙЦЯ, і, ж. Посудина для 
дьогтю. 4- Як мазнйця — про дуже 
брудну, неохайну людину. □ маз- 
нйчка. 
МАЗОХГЗМ, у, ч. 1. Статеве збо¬ 

чення, за якого для одержання за¬ 
доволення потрібно відчувати біль. 
2. перен. Одержання задоволення 
від власних страждань (переважно 
моральних). // □ мазохіст. 
МАЗУН, а, ч.\ у зверт. мазуне, 

розм. Той, кому приділяють най¬ 
більшу увагу, оточують найбільшою 
любов’ю (переважно в родині). 
• пестун. □ мазунчик. 
МАЙБУТНЄ, нього, /м., с. Те, що 

має або може відбутися пізніше. 
• грядуще, майбуття. 
МАЙБУТНІЙ, я, є. 1. Який має 

або може настати, відбутися в піз¬ 
ніший проміжок часу. • грядущий, 
подальший, прийдешній. 2. Який 
пізніше стане чи може стати кимсь 
або чимсь. // □ майбутність, май¬ 
буття. 
МАЙДАН, у, ч. Вільна від забу¬ 

дови, відкрита територія в населе¬ 
ному пункті. • площа. □ майдано¬ 
вий, майданчик. 
МАЙЖЕ, присл. 1. Трохи менше, 

ніж повністю. 2. Пр иблизно. 
• блйзько, мало не..., приблйзно. 
МАЙНО, а, с. Предмети та цін¬ 

ності, що перебувають у чиїй-небудь 
власності. • власність, добрб, по¬ 
житки, скарб. □ майновий. 
МАЙНУТИ, ну, неш, док. 1. З’я¬ 

витися і зникнути на великій швид¬ 
кості, залишившись ледве поміче¬ 
ним. 2. На дуже короткий час 
виникнути у свідомості й зникнути. 
3. розм. Дуже швидко минути в часі. 
• пролетіти. 
МАЙОРІТИ, рйть, недок. 1. Ко¬ 

ливатися під дією вітру (про пра¬ 
пори, інші вироби з тканини). 
• лопотіти, маяти, тріпотіти. 2. Не¬ 
виразно виднітися вдалині. • бов¬ 
ваніти, маячити, маячіти. 
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МАЙСТЕР, тра, ч.\ у зверт. І падає на 14 серпня і є початком 
майстре. 1. Фахівець у прикладній 
виробничій діяльності, ремеслі. 
□ майструвати. 2. Людина, яка до¬ 
сягла високого рівня вмінь у певній 
справі, є знавцем її. Д Майстер 
спорту — одне зі звань спортсменів, 
яке надається за високі досягнення, 
-ф- Майстер на всі р^ки — про лю¬ 
дину, яка добре вміє робити багато 
різних справ. • віртубз, митець, умі¬ 
лець //□ майстерний, майстерність, 
майстерня, майстрйня. 
МАК, у, ч. Трав’яниста рослина 

з довгим стеблом і великими, пере¬ 
важно червоними квітками, що дає 
кулястий плід, наповнений дрібним 
насінням; також насіння цієї рос¬ 
лини. 4- Спйти як після маку — 
дуже міцно спати; Хоч мак сій — 
дуже тихо; Як м&ком посіяно — 
дуже дрібно написано; Як маку — 
дуже багато. □ маковий, мачйна, 
мачок. 
МАКІВКА, и, ж. 1. Голівка, плід 

маку із зернами. 2. Верхівка, най¬ 
вища точка чого-небудь, часто спе¬ 
цифічної форми (напр., у церкви). 
• вершйна, вершбк, шпиль (у гори). 
І І □ маківочка, маківковий. 
МАКІТРА, и, ж.; у зверт. макіт¬ 

ро. 1. Глиняний посуд великого роз¬ 
міру півсферичної форми з круглим 
отвором. 2. перен., розм. Голова. 3. 
перем., розм. Розумові здібності. 
^ Макітра в&рить — людина доб¬ 
ре вміє вигадувати, знаходити 
рішення. // □ макітерка. 
МАКІТРИТИСЯ, иться, не док., 

розм. Голова (у голові, світ) 
макітриться — про запаморочення, 
хворобливий стан або втрату здат¬ 
ності обмірковувати ситуацію. • па- 
морочитися. 
МАКІЯЖ, у, ч. Нанесення косме¬ 

тичних засобів на обличчя. 
МАКОВГЙ, уживається здебіль¬ 

шого у формі род. Маковія, ч. Свя¬ 
то в народному календарі, що при- 

Успенського посту — Спасівки. 
МАКОГГН, гбна, ч. Кухонне де¬ 

рев’яне приладдя у вигляді стриж¬ 
ня з потовщенням на кінці, яке ви¬ 
користовували для розтирання 
маку, пшона тощо. Лйсий 
як макогін — зовсім лисий; Обли¬ 
зати макогін (макогбна) —зазна¬ 
ти невдачі. 
МАКРО... Перша частина склад¬ 

них слів, яка має значення «вели¬ 
кий» або вживається під час дослі¬ 
дження великих предметів у цілому, 
напр.: макромолекула, макроеко- 
нбміка. 
МАКСИМУМ, у, ч. 1. Найбільше 

можливе значення. 2. у знач, присл. 
Найбільше. □ максималізм, макси¬ 
маліст, максимальний, максималь¬ 
но, максимізувати. 
МАКУХА, и, ж. 1. Залишки після 

вичавлення олії з насіння. «Ф- Стбрти 
на макуху — розбити, знищити 
вщент. • вйчавки. □ макуховий. 2. 
перен., зневажл. Повільна, безпо¬ 
радна людина. 
МАЛЕЧА, і, жзбірн. Маленькі 

діти. 
МАЛЙЙ, а, е. 1. Невеликий роз¬ 

міром, зростом, обсягом, кількістю 
тощо. • дрібнйй, карликовий, 
крйхітний, невелйкий, незначнйй, 
нечисленний. □ малість, маліти, 
мало, малуватий. 2. Недорослий 
віком. • малолітній. 3. у знач. ім. 
Дружнє, родинне або фамільярне 
звертання, а також називання пев¬ 
ної людини. Уживається також 
мало- як перша частина складних 
слів, напр.: малознайбмий, малопо¬ 
мітний. 
МАЛЬОВНЙЧИЙ, а, е. 1. При¬ 

ємний, своєрідний, цікавий на ви¬ 
гляд. • барвйстий, картйнний, при¬ 
вабливий, яскравий. 2. Образний, 
виразний (напр., про стиль). • вйшу- 
каний, яскравий. // □ прнсл. ма¬ 
льовниче; мальовничість. 
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МАЛЮВАТИ, ЮЮ, ЮЄШ, НЄДОК. 1. 

Створювати зображення на пло¬ 
щині олівцем, фарбами, іншими за¬ 
собами. • живописати, писати, 
(лише олівцем) рисувати. □ малю¬ 
вальний. 2. Зображувати словами, 
жестами тощо. • змальовувати, 
опйсувати, показувати. 3. Виклика¬ 
ти певні картини у свідомості, уяві. 
• відтворювати, уявляти. ^ Хоч 
(на) картйну малюй — про когось 
дуже гарного, вродливого. // □ ма¬ 
лювання, малюнок. 
МАЛЮК, б, ч. Мала дитина. 

• дитина, дитя, малй. 
МАЛЯР, а, оруд, ом, ч.\ у зверт. 

мбляре. Робітник, який фарбує 
стіни, будівлі загалом тощо. □ ма¬ 
лярський, малярувати. 
МАЛЯР, а, оруд, ем, ч.\ у зверт. 

маляре. Той, хто займається живо¬ 
писом, малюванням. • живопйсець, 
худбжник. □ малярство, маляр¬ 
ський. 
МАЛЯРСТВО, а, с. Вид обра¬ 

зотворчого мистецтва, який поля¬ 
гає в зображенні картин фарба¬ 
ми на поверхні. • живопис, 
малювання. 
МАМА, и, ж.; у зверт. мамо. 1. 

Лагідне називання матері або звер¬ 
тання до неї. "Ф* Як за рГдну маму — 
дуже дорого. • матуся, ненька. 2. 
Лагідне та ввічливе звертання 
до тещі або свекрухи. // □ мамин. 
МАМАЛЙГА, и, ж. Густа каша 

з кукурудзяного борошна. 
МАМІЙ, я, у., розм. Несамостій¬ 

на людина, яка в усьому сподіваєть¬ 
ся на материну допомогу. 
МАНА,й, ж.\узверт. манб. 1. Річ, 

явище, що тільки здається, але 
не є реальністю. 2. Щось незрозу¬ 
міле, непевне. 4* Пускбти (напус¬ 
кати) ман£ — робити щось незро¬ 
зумілим. // • видіння, марб, 
прйвид, примара, фантбм. 
МАНАТТЯ, я, с., зневажл., збірн. 

Речі, які комусь належать, часто 

незначні, погані або бідні. • мана¬ 
тки, пожйток. 
МАНДАТ, а, ч. Документ, який 

дає право на здійснення певних 
повноважень, підтверджує 
їх. □ мандатний. 
МАНДРИ, ів, ми. Рух на місце¬ 

вості, часто без чіткої мети. • блу¬ 
кання, мандрівка, пбдорож. □ ман¬ 
дрівець, мандрівка, мандрівнйй, 
мандрівнйк, мандрувати. 
МАНДРЙКА, и, ж. Кулінарний 

виріб із сиру й тіста, що має фор¬ 
му коржика. 
манекенниця, і, ж.; у зверт. 

манекеннице. Дівчина або жінка 
високого зросту, яка демонструє 
одяг, взуття, ювелірні прикраси 
тощо на подіумі. • топ-модель. 
МАНЕРА, и, ж. 1. Спосіб, яким 

виконується певна дія. • зразбк, 
лад. 2. Особливість поведінки, зо¬ 
внішності тощо. • звйчай, поводжен¬ 
ня, стиль, фасбн. 3. Сукупність при¬ 
кметних рис творчості людини. 
• пбчерк, стиль. 
МАН ЙТИ, НіЬ, ниш, недок. 1. 

Певними рухами кликати до себе. 
• звати, клйкати, підкликати. 2. 
Приваблювати, викликати потяг 
до себе. • вабити, надити, привер¬ 
тати, притягати, спокушати. 
МАНІВЕЦЬ, вця, ч. 1. Кружний, 

віддалений шлях. 2. Хибний шлях, 
напрям, який веде вбік від основ¬ 
ної мети. 4- Збивати (звбдити) 
на манівці — спрямовувати на не¬ 
правильні дії; Ітй (блукати, ходй- 
ти) манівцйми — робити непра¬ 
вильно. 
МАНІПУЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок. 1. Вправно робити дії з ба¬ 
гатьма різними предметами. • ком¬ 
бінувати, оперувати. 2. Примушу¬ 
вати бездумно виконувати певні 
потрібні дії. // □ маніпулювання, 
маніпуляція. 
МАНГРИТИСЯ, рюся, ришся, 

недок. Поводитися неприродно 
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з метою привернути увагу. • мані¬ 
житися, церемонитися. □ манірний, 
манірничати, манірність. 
МАНІЯ, і, ж. 1. Хворобливий 

психічний стан, який супрово¬ 
джується нав’язливими ідеями. 2. 
Сильна пристрасть, потяг до чогось. 
//□ маніяк. 

...МАНІЯ, і, ж. Друга частина 
складних слів, яка означає при¬ 
страсть, любов до того, що назване 
першою частиною, напр.: кіноманія, 
наркоманія. 
МАНІЯ , і, ж. Природний пігмент 

від світло-оранжевого до вишнево¬ 
го кольору. • сурик. 
МАНКУРТ, а, ч.\узверт. манкур¬ 

те. Людина, яка втратила пам’ять 
про своє минуле, рід, батьківщину, 
зневажає їх. • яничар. 
МАНТАЧИТИ, чу, чиш, недок. 

Точити косу. • гострити. □ ман- 
тачка. 
МАЛА, и, ж. Зображення на пло¬ 

щині земної поверхні у зменшено¬ 
му вигляді. • карта. 
МАРА, й, ж.; узверт. маро. Істо¬ 

та або предмет, що уявляється ко¬ 
мусь. Напускати (насил&ти) 
мар^ — заворожувати когось; 
Як мара — про дуже виснажений, 
поганий вигляд. • видіння, мана, 
прйвид, примара, фантом. 
МАРАЗМ, у, ч. 1. Виснажен¬ 

ня організму, занепад його жит¬ 
тєдіяльності, спричинений старі¬ 
стю або важкою хворобою. 2. Стан 
повного занепаду, неспроможності. 
• вйродження, занепад. 3. зневажл. 
Неадекватні дії, вчинки, позбав¬ 
лені логіки та здорового глузду. 
• абсурд, безглуздя, дурнйці, нісе¬ 
нітниці. // □ маразматик, маразма- 
тйчний, маразмувати. 
МАРАФОН, у, ч. І. Змагання 

3 бігу на дистанцію 42 км 195 м. 2. 
Змагання на найдовшій дистанції 
в різних видах спорту. 3. перен. 
Процес, який триває довго й ви¬ 

снажливо. • епопея. // □ марафб- 
нець, марафбнський. 
МАРГІНАЛЬНИЙ, а, е. 1. 

книжн. Розташований на берегах 
книжки, зошита тощо. 2. Той, який 
перебуває осторонь від центрів, го¬ 
ловних подій і т. ін. • відсторбне- 
ний, периферійний. □ маргіналія, 
маргінальність. 
МАРЕВО, а, с. 1. Оптичне явище 

в атмосфері, пов’язане з виникнен¬ 
ням уявних зображень предметів. 
• міраж. 2. Шар теплого повітря 
біля поверхні землі, особливо в спе¬ 
ку, що коливається і сприймається 
зором. • сухйй туман. 3. Щось уяв¬ 
не, що здається реальним. 4. Пред¬ 
мет або явище, у реальність якого 
важко повірити. • вйдиво, ілю¬ 
зія, міраж, примара, фата-морґана. 
// □ маревіти, маревний. 
МАРИНУВАТИ, ую, уєш, недок. 

1. Консервувати або готувати харчі 
з використанням оцтової кислоти 
та прянощів. О маринад, маринад¬ 
ний. 2. перен., розм. Занадто довго 
затримувати явище або людину 
в певному стані, не давати можли¬ 
востей руху, змін. • затрймувати, 
зволікати. // □ маринування. 
МАРИТИ, рю, риш, недок. 1. 

Постійно створювати в уяві певний 
образ. • мріяти. 2. Увесь час при¬ 
свячувати думки й розмови пев¬ 
ній темі. 3. Безладно, часто незв’яз¬ 
но говорити в гарячці або вві сні. 
□ мара, марення, маритися, при¬ 
мара. 
МАРКА1, и, ж. 1. Знак оплати 

поштових відправлень, різного виду 
зборів або свідчення контролю 
за якістю продукції; здебільшого 
має вигляд чотирикутної наклейки. 
2. Знак фірми, підприємства-вироб- 
ника на товарах. • штамп, ярлйк. 
□ маркувати, маркування, марку¬ 
вальний, маркувальник. 3. Тип ви¬ 
робу, якість, що відрізняє групу 
виробів від інших. "Ф* Високої (най- 
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вйщої, найкращої) мйрки — про 
якісний предмет, висококваліфіко¬ 
вану людину; Під мйркою чогось — 
прикриваючись чимсь, у вигляді 
чогось; Тримати марку — залиша¬ 
тися на високому рівні в певній 
справі. • ґатунок, знак, сорт. 
МАРКА2, и, ж. Грошова одиниця 

Німеччини і Фінляндії (до 2002 р.). 
МАРКЕТИНГ, у, ч., ек. Система 

керування господарською діяль¬ 
ністю, зорієнтована на врахування 
вимог ринку, метою якої є стиму¬ 
лювання збуту і збільшення при¬ 
бутків. □ маркетинговий. 
МАРМУР, у, ч. Гірська порода 

з різноманітним забарвленням, ча¬ 
сто з красивим візерунком, що ви¬ 
користовується в архітектурі та де¬ 
коративних виробах; також вироби 
з цієї породи. □ мармурник, мар- 
мурбвий, мармурування, мармуру¬ 
вати. 
МАРНИЙ, а, е. 1. Який не при¬ 

носить результатів. • безплідний, 
безрезультатний, безуспішний, да¬ 
ремний, непотрібний, порбжній. 2. 
Який не має під собою реальних 
підстав. • безпідставний, даремний. 
3. Який не має суттєвого значення, 
справжньої цінності. • незначнйй, 
порбжній. // □ марнйця, марність, 
марно, марнота, марнування, мар¬ 
нувати; уживається також марно- 
як перша частина складних слів, 
напр. марнослів’я. 
МАРНЙЙ, а, е, розм. Який має 

поганий, хворобливий вигляд; худий, 
блідий. • квблий. □ марніти, мар- 
нішати. 
МАРНОВІРНИЙ, а, е. Який 

вірить у прикмети, забобони, віщу¬ 
вання тощо; заснований на такій 
вірі. • забоббнний. □ марновір¬ 
ність, марновірство. 
МАРНОСЛАВНИЙ, а, е. Той, 

який любить славу, популярність 
і прагне будь-якими засобами її до¬ 
сягти; також те, що пов’язане з та¬ 

ким прагненням. • славолюбний, 
честолюбний, пихатий. □ марно¬ 
славство, присл. марнославно. 
МАРНОТА, и, ж; узверт. марно¬ 

то. Абстрактний ім. до марний у З 
знач. -Ф- Марнбта марнот — те, що 
не має ніякого значення, цінності. 
МАРНОТРАТНИЙ, а, е. Який 

нерозумно, без потреби витрачає 
гроші, майно, а також пов’язаний 
із нерозумними витратами. □ мар¬ 
нотрат, марнотратець, марнотрат¬ 
ник, марнотратство, марнотратити. 
МАРУДНИЙ , а, е. 1. Який вима¬ 

гає багато часу, зусиль. • забарнйй, 
загайний, клопітлйвий, копіткий, 
працемісткйй. 2. Який викликає 
нудьгу. • нецікавий, нуднйй, нудот¬ 
ний. // □ маруда, марудити, маруд¬ 
ність. 
МАРШ1, у, ч. 1. Ор ганізоване 

пересування військ з одного пунк¬ 
ту до іншого. 2. Швидкий організо¬ 
ваний перехід великої кількості 
людей і техніки з одного місця 
в інше. • маніфестація, похід, про¬ 
цесія. 3. Чітка, ритмічна хода. 
• марширування. □ марширувати, 
маршовйй, маршовик; уживається 
також марш- як перша частина 
складних слів, напр. марш-кидок. 4. 
Урочистий музичний твір із чітким 
ритмом. 5. Сходи між двома май¬ 
данчиками. 
МАРШ2, виг. 1. Команда для по¬ 

чатку руху строєм. 2. розм. На¬ 
каз відійти, піти геть, швидко ру¬ 
шити. 
МАСА, и, ж. 1. Кількість, об’єм 

за вагою речовини, а також сама 
речовина. □ масйвний, масйвність. 
2. фіз. Фізична величина, від якої 
залежать інерційні та гравітаційні 
властивості тіла. 3. Великий пред¬ 
мет або предмети з неясними для 
зору обрисами. 4. Безформна, на¬ 
піврідка, схожа на тісто речовина. 
5. Велика сукупність людей або 
предметів. • безліч, море, сйла-си- 
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ленна. □ масбваний, масовий, 
масовйк, масовість, масбвка. 
МАСКУВАТИ, ую, у€Ш, не ДОК. 1. 

Одягаючи на когось певний одяг, 
приховувати його особу. 2. Роби¬ 
ти предмет непомітним, невидним. 
• прикривати, прихбвувати, ховати. 
3. Ховати справжні думки чи події 
за чимсь удаваним. • вуалювати, при¬ 
ховувати. // □ маскувальний, маску¬ 
вальник, маскування. 
МАСЛАК, а, ч. 1. Велика кістка 

людини або тварини (переважно 
стегнова). 2. Кістка, що випинаєть¬ 
ся з-під шкіри. // □ маслакуватий, 
маслачок. 
МАСЛО, а, с. 1. Харчовий про¬ 

дукт, концентрат молочного жиру, 
одержаного з вершків. □ масельце, 
маслечко, масляний, маслянка; ужи¬ 
вається також масло- як перша ча¬ 
стина складних слів, напр.: масло- 
жировйй, маслорббство. 4- Масло 
масляне — уживається на позна¬ 
чення тавтології, повторення того 
самого; Як по душГ (по губйх) 
маслом — про щось приємне; Як 
по маслу — легко, добре, без пере¬ 
шкод. 2. Твердий жир рослинного 
походження. 3. спец. Хімічна орга¬ 
нічна сполука, жирова речовина, яку 
застосовують у промисловості, ме¬ 
дицині. 
МАСЛЮК, а, ч., бот. їстівний 

гриб із шоколадно-бурою шапкою 
на блідо-жовтуватій ніжці, який 
зустрічається переважно у хвойних 
лісах. 
МАС-МЕДІА, незм., мн. Засоби 

масової інформації. • медіа, преса. 
О мас-медїйний. 
МАСНЙЙ, а,е. 1 . Змазаний, укри¬ 

тий, просякнутий жиром, мас¬ 
лянистою рідиною. • жйрний, 
прожйрений, промаслений, про¬ 
мащений. 2. Який містить багато 
жиру, масла. • жйрний, маслянйс- 
тий. 3. Який залишається від жиру, 
масла. • жйрний, масляний. 4. ле- 

рен. Улесливий, сповнений підла¬ 
бузництва. • облесливий, підла¬ 
бузницький. 5. перен., розм. Пов’я¬ 
заний зі статевим потягом. • хтйвий. 
6. перен., розм. Який містить не¬ 
пристойності. • непристбйний, не¬ 
цензурний, пікантний,сороміцький. 
// □ масність, масно. 
МАСНИЦЯ, і, ж. 1. Останній 

тиждень перед Великим постом. 
2. Давнє народне свято на честь про¬ 
будження природи, переходу до вес¬ 
ни. Ф Не все (минулася, минеться 
і т. ін.) котові мйсниця — про закін¬ 
чення безтурботного життя; не зав¬ 
жди комусь щастить. • Масляна. 
МАСТЙЛО, а, с., техн. Жирова 

речовина, що використовується 
в техніці для нанесення на поверхні 
тертя механізмів. • масло. □ мас- 
тйльний, мастйльник. 
МАСТЙТИ, мащу, мастиш, не- 

док. 1. Укривати предмет шаром 
чогось жирного. • забруднювати, 
змазувати, змащувати, мазати, об¬ 
мащувати. □ масткйй. 2. перен. Го¬ 
ворити або поводитись улесливо. 
• лестити, улещувати. 3. перен. Да¬ 
вати хабарі. // □ мастіння. 
МАТЕРЙЗНА, и, ж. Спадщина, 

яка залишається від матері. 
МАТЕРИНКА, и, ж. Пахуча тра¬ 

в’яниста лікарська рослина з жов¬ 
тими квітками. 
МАТЕРІАЛ, у, ч. 1. Сировина 

для виробництва чогось; те, на 
чому щось будується. 2. Відомості, 
дані, інформація, які використову¬ 
ються в діяльності. 3. Те саме, що 
тканина. • мануфактура, матерія. 
// □ матеріальний; уживається та¬ 
кож матеріало- як перша частина 
складних слів, напр. матеріалознав¬ 
ство. 
МАТЕРІЯ, ї, ж. 1. філос. Об’є¬ 

ктивна реальність, яка існує поза 
людською свідомістю й незалежно 
від неї. □ матеріалізм, матеріалі¬ 
зувати, матеріаліст, матеріалістйч- 
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ний, матеріальний. 2. Те, з чого скла¬ 
дається все в природі. 3. розм. Пред¬ 
мет розмови, обговорення. Л Висбкі 
матбрм — складні для розуміння 
поняття. • об’єкт, тема. 4. розм. Те 
саме, що тканина. • мануфактура, 
матеріал. 
МАТИ1, матері, ж.; узверт. мати. 

1. Жінка, яка має дітей; жінка сто¬ 
совно дитини, яку вона народила. 
Л Божа (Пречйста) Мбти — про 
Богородицю, яка народила Ісуса 
Христа. І рідна мати не впі- 
знбє — про значні зміни в зов¬ 
нішності; Як мбти народйла — 
зовсім голий. • ненька, матінка, 
матуся. 2. Самиця стосовно своїх 
дітей. // □ материн, матерйн- 
ський. 
МАТИ2, маю, маєш, недок. 1. Сло¬ 

во на позначення того, що певна 
річ комусь належить. • володіти. 
2. Слово на позначення наявності 
певної речі, властивості, ознаки 
в когось або в чогось. 3. Слово 
на позначення того, що певна річ 
є в чиємусь користуванні. 4. із 
прийм. «за» та ім. у знах. Вважа¬ 
ти за когось (за щось). • вважати. 
5. з інфін. Бути повинним, мусити, 
мати намір виконати дію; указує 
на очікуваність або обов’язковість 
дії. Мйти рйцію — діяти, ду¬ 
мати, поводитись правильно; Ось 
тобі й мйєш — висловлення поди¬ 
ву, розчарування через неприєм¬ 
ну несподіванку; Як ся маєш? — 
усталена форма запитування про 
здоров’я, життя, справи під час 
звертання.^ 
МАТИ-Й-МАЧУХА, и, ж. Багато¬ 

річна рослина родини складно- 
цвітних. • підбіл. 
МАТОЧИНА, и, ж. Центральна, 

зазвичай стовщена частина колеса, 
маховика та подібних деталей з от¬ 
вором для осі. 
МАТОЧКА, и, ж., бот. Централь¬ 

на частина квітки, з якої після за¬ 

пилення розвивається плід. □ ма- 
точкбвий. 
МАФІЯ, ї, ж.; у зверт. мафіє. 1. 

Таємна терористична організація, 
що виникла в Італії й діє методами 
шантажу та насильства заради зба¬ 
гачення та панування. 2. Органі¬ 
зована таємна розгалужена зло¬ 
чинна структура, яка діє у своїх 
фінансових та суспільних інтересах, 
зростаючись із правоохоронними 
органами та владою. • клан, кліка. 
// □ мафібзі, мафібзний. 
МАХАТИ, хаю, хаєш, недок., 

МАХНУТИ, ну, неш, док. Робити 
рухи то в один, то в другий бік або 
в різних напрямках. ^ Махнути 
рукбю — припинити робити щось, 
перестати займатися, звертати ува¬ 
гу, сподіватися. • розмахувати. 
□ махальний, махальник, махання, 
розмахувати, вимахувати. 
МАЦАТИ , цаю, цаєш, недок., 

МАЦНУТИ, ну, нбш, док. Торкати¬ 
ся когось, чогось, щоб дослідити 
предмет, обстежити, відчути його. 
• обмацувати. □ мацання. 
МАЧУЛА, и, ж. Волокно, добуте 

вимочуванням із кори молодої липи; 
також тканина з такого волокна. 
МАЧУХА, и, ж.; у зверт. мачу¬ 

хо. 1. Батькова дружина стосовно 
його дітей від попередніх шлюбів; 
нерідна мати. 2. перен. Суб’єкт 
жіночого роду, що суворо, жор¬ 
стоко ставиться до когось. // □ ма¬ 
чушин. 
МАШЙНА, и, ж. 1. Механічний 

пристрій для виконання якоїсь ро¬ 
боти. • механізм. 2. Організація, 
устрій, який забезпечує безпере¬ 
бійну роботу чогось. Машйна за- 
крутйлася — почалася якась робо¬ 
та, справа. 3. розм. Транспортний 
засіб. • транспорт. // □ машиналь¬ 
ний, машинізація, машинізувати, 
машйнка, машйнний; уживаються 
також машино- і машинно- як 
перші частини складних слів, напр.: 
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машинобудівний, машйнно-трак- 
торний. 
МАШИНОПИС, у, ч. 1. Друку¬ 

вання на друкарській машинці. 
• друк, друкування. 2. Текст, на¬ 
друкований на друкарській ма¬ 
шинці або на принтері. // □ маши¬ 
нописний. 
МАШКАРА, й, ж. 1. Несправжнє 

обличчя (здебільшого в переносно¬ 
му значенні), під яким хтось нама¬ 
гається приховати свою сутність. 
•Ф Зняти (знімйти) машкару — 
розкривати справжню сутність. 
• маска. 2. розм. Потворне облич¬ 
чя, яке викликає страх • потвбра, 
почвара. 
МАЯТИ, маю, маєш, нелок. 1. 

Коливатися від вітру або швидкого 
руху. 2. Робити плавні рухи чимсь. 
• махати. 3. Виднітися вдалині. 
// □ маяння. 
МАЯЧНЯ, і, ж. 1. Те, що незв’яз¬ 

но говориться в гарячці або вві сні. 
• марення, маячіння. 2. зневажл. 
Висловлювання або думки, у яких 
немає логіки, здорового глузду, 
зв’язності. • безглуздя, нісенітниця. 
МЕБЛІ, ів, мн. Функціональні 

предмети, якими обставлено при¬ 
міщення (столи, стільці, шафи 
тощо). -Ф- Для мбблів — не відігра¬ 
ючи ніякої ролі, тільки заради при¬ 
сутності. □ меблевий, меблювати, 
меблювання, умеблювати, меблйр, 
мебл ьовйк. 
МЕТА-. Перша частина складних 

слів, яка вказує на збільшення 
в один мільйон разів (напр. ме- 
гавбльт) або велику міру вияву 
(напр.: мегазірка, мегапбліс). При¬ 
єднується як до запозичених, так 
і (рідше) до питомо українських слів. 
МЕД, у, ч. Солодка густа теку¬ 

ча речовина, яку медоносні бджо¬ 
ли виробляють із нектару рослин. 
^ Не мед, не з медом — важко, 
погано; Передавати куті меду — 
перевищувати норму в чомусь, пе¬ 

реходити межі здорового глузду; Ухо- 
пйти шйлом мбду — не досягти мети; 
Як мбдом по губах — про щось при¬ 
ємне; Як мед, то й лбжкою — про 
надмірні прагнення людини, яка 
щойно вже одержала щось приємне; 
Як м^хи (бджбли) до мбду — про 
великий інтерес, увагу людей до чо¬ 
гось. □ медвйний, медівнйк, медо¬ 
варіння, медбвий, медбк, медонос, 
медоцвіт. 
МЕДИТУВАТИ, ую, уєш, не- 

док. І. Виконувати розумові дії 
з метою надання психіці поглиб¬ 
леного й зосередженого стану, поз¬ 
бавлення емоційних виявів, від¬ 
сторонення від зовнішнього світу. 
2. Зосереджено й відсторонено об¬ 
мірковувати щось або мати відпо¬ 
відний вигляд. // □ медитація, ме- 
дитатйвний. 
МЕДИЦИНА, и, ж.\ у зверт. ме- 

дицйно. 1. Галузь науки та прак¬ 
тична діяльність, спрямовані на 
збереження і зміцнення здоров’я 
людей, запобігання хворобам та 
їх лікування. 2. збірн. Люди, які пра¬ 
цюють у галузі охорони здоров’я. 
//□ медик, медйчний; уживається 
також мед- (скорочення від медйч¬ 
ний) як перша частина складних 
слів, напр.: медінститут, медобслу- 
гбвування. 
МЕДУНКА, и, ж. Рослина з шор¬ 

стким листям і дрібними запашни¬ 
ми квітками рожевого, фіолетового 
або синього кольору. 
МЕЖА, 1, ж. 1. Лінія, що розді¬ 

ляє різні території. • кордбн, рубіж. 
2. Вузька смуга землі між полями. 
3. Дозволена норма чогось. • лі¬ 
міт, міра, поріг. 4. Останній, край¬ 
ній ступінь вияву. • кінець, край. 
//□ межовйй, межовйк, межувати, 
обмежувати. 
МЕЙЛ, у, ч. 1. Електронна ком¬ 

п’ютерна пошта. • е-мейл. 2. По¬ 
слання, що надходить електронною 
поштою. • месидж. 
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МЕЛАНХОЛІК, а. ч.; у зверг. 
меланхоліку. 1. Людина з типом 
темпераменту, що характеризуєть¬ 
ся підвищеною вразливістю й не¬ 
значним зовнішнім виявом емоцій. 
2. Людина, схильна до депресії, 
суму, пригніченого стану. // □ ме¬ 
ланхолійний, меланхолійно, мелан- 
хблія. 
МЕЛОДІЯ, ї, ж. Музична по¬ 

слідовність звуків для одного го¬ 
лосу, що має внутрішню єдність 
і є виявом певної музичної думки. 
• мотйв, наспів, співзвуччя. □ ме- 
лодйзм, мелбдика, мелодійний, ме¬ 
лодійність, мелодійно. 
МЕЛОДРАМА, и, ж. 1. Драма¬ 

тичний твір, кінофільм тощо з гос¬ 
трою інтригою, різким протистав¬ 
ленням добра і зла, перебільшеною 
емоційністю. 2. Життєві події, 
пов’язані з надмірним і часто не¬ 
обгрунтованим виявом емоцій. 
// □ мелодраматйзм, мелодрама- 
тйчний. 
МЕЛОМАН, а, */.; у зверг, мело¬ 

мане. Пристрасний любитель музи¬ 
ки. □ меломанський. 
МЕМОРІАЛ, у, ч. 1. Скульптур¬ 

но-архітектурний комплекс, при¬ 
значений увічнювати пам’ять про 
людей або події. 2. Спортивні зма¬ 
гання, присвячені пам’яті видатних 
спортсменів. // □ меморіальний. 
МЕНЕДЖЕР, а, ч.; у зверг. 

менеджере. 1. Фахівець у галузі 
організації виробництва і керу¬ 
вання ним. □ менеджерський, ме¬ 
неджмент. 2. Людина, яка працює 
зі спортсменами, представниками 
шоу-бізнесу та ін. і веде їхні пере¬ 
говори, організовує зустрічі, висту¬ 
пи тощо. 
МЕНТАЛІТЕТ, у, ч. Сукупність 

особливостей ставлення до дійс¬ 
ності, рис характеру, психологічних 
ознак, здібностей, властива певно¬ 
му народу, соціальній верстві тощо. 
• ментальність. □ ментальний. 

МЕНШАТИ, аю, аеш, нелок. 
1. Утрачати розміри. • дрібнішати, 
зменшуватися, маліти. 2. Утрачати 
силу вияву. • слабшати, послаблю¬ 
ватися. // □ меншання. 
МЕНШИНА, и, ж. Група людей, 

об’єднаних за якоюсь ознакою, які 
становлять меншу частину в су¬ 
спільстві. Л Національна меншй- 
на — люди певної національності, 
котрі живуть у якійсь країні за ме¬ 
жами своєї етнічної батьківщи¬ 
ни; Сексуальна меншйна — гомо¬ 
сексуалісти. • меншість. 
МЕНШІСТЬ, шості, ж. 1. Мен¬ 

ша частина від якоїсь сукупності. 
2. Те саме, що меншйна. 
МЕНШОВАРТІСТЬ, тості, 

ж. Відчуття неповноцінності, недо¬ 
сконалості людини або групи лю¬ 
дей порівняно з іншою людиною або 
групою. □ меншовартісний. 
МЕР, а, ч.\ у зверг, мере. Міський 

голова, керівник міського органу 
самоврядування й населеного пунк¬ 
ту загалом. □ мерський. 
МЕРЕЖА, і, ж. 1. Сіть для рибо¬ 

ловлі. • волок, невід, сітка. 2. Те, що 
зовні нагадує сітку, складається 
з багатьох ліній, які перетинаються 
й переплітаються. • переплетіння, 
плетиво. 3. Сукупність однотипних 
закладів, підприємств, установ. 
4. Поєднання багатьох шляхів, ліній 
зв’язку між пристроями, самих при¬ 
строїв тощо. 5. тільки оди. Те саме, 
що Інтернат. // □ мережевий, ме- 
режний. 
МЕРЕЖАТИ, аю, аєш і МЕРЕ¬ 

ЖИТИ, жу, жиш, нелок. 1. Ство¬ 
рювати сітчасті візерунки з ниток, 
мотузок тощо. 2. Наносити сітча¬ 
сті візерунки на якусь поверхню 
(тканину, дерево, папір тощо). 3. 
Писати почерком, що нагадує 
візерунок. 4. З візерунковою по¬ 
слідовністю викладати думки 
// □ мережання, мереження, ме¬ 
реживо. 
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МЕРЕХТІТИ, тйть, недок. 1. 
Світитися слабким світлом, сила 
якого то збільшується, то змен¬ 
шується. • блймати, блискотіти, 
мигтіти, поблйскувати, ряхтіти. 
2. Швидко рухатися або змінювати 
вигляд у чиємусь полі зору. • ря- 
бйти, сновигати. Д В очйх мерех- 
тйть — про неприємні зорові від¬ 
чуття від швидкої зміни об’єктів, 
їхньої яскравості тощо. // □ мерех¬ 
тіння, мерехтлйвий. 
МЕРЗЕННИЙ, а, е. 1. Який ви¬ 

кликає сильні негативні емоції, 
відразу (про предмет). • бридкйй, 
огйдний, паскудний, потвбрний. 
2. Негідний у своїх учинках, поведінці 
(про людину). • ганебний, низькйй, 
ниций, підлий. // □ мерзенність, 
мерзенно. 
МЕРЗНИ, ію, ієш, недок. Ста¬ 

вати більш негідним, ницим, загру¬ 
зати в поганих учинках. 
МЕРЗНУТИ і МЕРЗТИ, ну, неш, 

недок. 1. Ставати твердим під дією 
морозу, перетворюватися на лід. 
2. Відчувати холод і потерпати від 
нього. • дубіти, клякнути, шерхну¬ 
ти.// □ мерзлий, мерзлбта, мерзляк. 
МЕРЗОТА, и, ж.; у зверт. мер¬ 

зото. 1. Те, що викликає сильні нега¬ 
тивні емоції, відразу. 2. Той, хто не¬ 
гідно себе поводить; може вживатися 
як лайливе слово. // • мер¬ 
зенність, паскудство, погань. 
□ мерзотний, мерзотник, мер- 
збтність. 
МЕРКАНТИЛЬНИЙ , а, е. 1. заст. 

Пов’язаний із торгівлею. 2. Той, 
який має на меті особисту ма¬ 
теріальну вигоду або пов’язаний 
із такою вигодою. • корйсливий, ко¬ 
ристолюбний. □ меркантилізм, мер- 
кантйльність. 
МЕРТВИЙ, а, е. 1 . Такий, у яко¬ 

му припинилося або не існує 
життя. • бездиханний, неживйй, 
покійний, померлий, (про тварин) 
Дохлий. 2. перен. Позбавлений ознак 

життя. 3. Такий, як у мертвого. 
• мертвбтний. // □ умертвйти, 
мертвяк. 4. перен. Відірваний, дале¬ 
кий від життя. Л Мбртва петлй — 
фігура вищого пілотажу; Мбртва 
тбчка — місце, етап роботи, з якого 
дуже важко зійти; Мбртва хватка — 
дуже сильне утримування чогось; 
Мбртвий капітал — кошти, засоби, 
що не використовуються в діяль¬ 
ності; Мбртвий сезбн — період 
відсутності людей або подій; Мбртві 
д^ші — люди, які значаться в до¬ 
кументах, але відсутні в дійсності. 
^ Сп&ти як мбртвий — про дуже 
міцний сон; Як мбртвому припйрка 
(кадйло) — зовсім не потрібне, 
не допоможе; Як по мбртвому — 
дуже сумно, гірко плакати, голоси¬ 
ти. // □ мертвіти, мертвість, мертво, 
мертвбта, мертвбтний. 
МЕРТИ, мру, мреш, недок. 1. 

Утрачати життя. • гйнути, помира¬ 
ти, конати, здихати. 2. розм. Поми¬ 
рати один за одним, постійно (про 
багатьох). • вимирати. 
МЕРХНУТИ і МЕРХТИ, не, 

недок. 1. Поступово втрачати 
яскравість. • бліднути, блякнути, 
гаснути, тьмяніти. 2. перен. По¬ 
ступово втрачати значення, важ¬ 
ливість. • занепадати, слабшати. 
//□ мерхлий. 
МЕРЩГЙ, присл. 1. Якомога 

швидше. • негайно, швйдше. 2. при¬ 
суди. сл. Дуже швидко піти, побігти 
і т. ін. • бігом. 
МЕСІЯ,!, */.; у зверт. месіє. 1. рел. 

Спаситель, посланий Богом на зем¬ 
лю для встановлення Царства Бо¬ 
жого. 2. Той, від кого очікують 
установлення справедливості, поря¬ 
тунку тощо. • рятівнйк.// □ месіа¬ 
нізм, месіанство, месіанський. 
МЕСНИК, а, */.; у зверт. мес¬ 

нику. Той, хто здійснює помсту. 
□ месницький. 
МЕСТЙ, мету, метеш, мин. ч. мів, 

мела, недок. 1. Прибирати сміття 
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за допомогою віника, мітли, 
щітки тощо. • вимітати, заміта¬ 
ти. □ замітати, підмітати, мітла. 
2. Нести в повітрі масу чогось 
дрібного (напр. пилу, снігу). • вія¬ 
ти, завівати. 
МЕТА, й. ж. Те, у чому людина 

бачить кінцевий результат своїх 
або чиїхсь дій, чого вона прагне. 
Л 3 метбю чогось — для чогось. 
^ М&ти на меті, стбвити за мет^ — 
прагнути досягти чогось. • ціль. 
МЕТАЛ, у, ч. Речовина, що ви¬ 

різняється специфічним блиском, 
міцністю, високою електропро¬ 
відністю, ковкістю; також вироби 
з цієї речовини. □ металевий, ме¬ 
талізація, металізувати, металіст, 
металічний; уживається також ме¬ 
тало- як перша частина складних 
слів, напр.: металокераміка, мета- 
лошукач. 
МЕТАТИ, метаю, метаєш і мечу, 

мечеш, недок., МЕТНУТИ, ну, неш, 
док. 1. Різко, рвучко кидати, як 
правило, у ціль або на відстань. 
• жбурлйти. □ метальний, метати¬ 
ся. 2. Розкидати в різних напрям¬ 
ках. ^ Метати бісер пбред свйня- 
ми (свйньмй) — (довго) робити 
або говорити щось для тих, хто не 
здатний цього оцінити; Метйти 
громй та блйскавки — обурено, роз¬ 
дратовано реагувати. // □ метання. 
МЕТЕЛИК, а, ч:, у зверт. мете¬ 

лику. 1. Комаха з двома парами 
крил, які мають здебільшого яскра¬ 
ве й різноманітне забарвлення. 
2. Краватка, подібна формою до 
обрису такої комахи. 3. Друкована 
листівка або книжечка невеликого 
обсягу та формату. ^ Летіти (лйну- 
ти) як метелик на вогбнь — необе¬ 
режно прямувати, наближатися до 
небезпеки. // □ метеликовий. 
МЕТИКУВАТИ, ую, уеш, недок., 

розм. 1. Мати здатність думати 
швидко й нестандартно. 2. Бути 
обізнаним із чимсь. • знатися, ро¬ 

зумітися. 3. Подумки зважувати, 
обмірковувати. • мізкувати, мірку¬ 
вати, розмірковувати.// □ метикб- 
ваний, метикуватий. 
МЕТКИЙ, а, е. І. Швидкий, умі¬ 

лий, точний у діях. • моторний, про- 
вбрний, спрйтний. 2. Наділений 
здатністю думати швидко й нестан¬ 
дартно. • вигадливий, винахід¬ 
ливий, кмітлйвий. // □ меткість, 
присл. метко. 
МЕТОД, у, у. 1. Спосіб пізнання, 

дослідження або виконання чогось. 
2. Прийом або система прийомів, 
що застосовується в діяльності. 
□ метбдика, методйст, методйчний, 
методологічний, методолбгія. 
МЕТР1, а, ч. 1. Основна одини¬ 

ця довжини в метричній системі 
мір, що дорівнює ста сантиметрам. 
□ метраж, метрбвий. 2. Лінійка або 
стрічка такої довжини зі шкалою 
для вимірювання. 
МЕТР2, а, ч. І. літ. Схема чергу¬ 

вання наголошених і ненаголошених 
складів у вірші. • рбзмір. 2. муз. 
Порядок чергування сильних та 
слабких доль, система організації 
ритму. □ метрика. 
МЕТР3, а, ч.; у зверт. метре. На¬ 

ставник, людина, яка досягла видат¬ 
них успіхів у своїй справі й має 
великий авторитет. • авторитет, про¬ 
фесіонал. 
МЕТРО, невідм., с. Міська елект¬ 

рична залізниця для перевезення па¬ 
сажирів, переважно підземна. • мет¬ 
рополітен. □ метробудівнйй. 
МЕТУШИТИСЯ, шуся, шйшся, 

недок. 1. Швидко й безладно руха¬ 
тися. • крутйтися, мотатися. 2. По¬ 
спіхом, заклопотано робити якісь 
дії. • крутйтися, клопотатися, пбра- 
тися.// □ метушіння, метушлйвий, 
метушлйвість, метушнй. 
МЕХАНІЗМ, у, ч. 1. Пристрій, 

що передає або перетворює рух тіл. 
• апарат, машйна, прйлад, прй- 
стрій. □ механізація, механізувати. 
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2. Внутрішня будова, система чо¬ 
гось. • устрій. □ механізація, ме¬ 
ханізувати, механічний, механічно. 
3. Послідовність перебігу, причи¬ 
ни, наслідки, внутрішня сутність 
якогось явища. 
МЕХАНІЧНИЙ, а, е. 1. Пов’яза¬ 

ний із процесами та явищами ме¬ 
ханіки. 2. Який здійснюється за до¬ 
помогою механізмів або стосується 
механізмів. 3. Не пов’язаний зі сві¬ 
домістю (про дії, слова тощо). • ав¬ 
томатичний, машинальний. 
МЕШКАТИ, аю, аеш, недок. 

Проживати, здебільшого постій¬ 
но, у певному приміщенні, якійсь 
місцевості, населеному пункті тощо. 
• жйти, проживати. □ мешканець, 
мешкання, помешкання. 
МЖИЧКА, и, ж. Дрібний, густий 

дощ. • мряка, юга. □ мжйчити. 
МИГАТИ, аю, аєш, недок., миг- 

нЯи, ну, неш, док. 1. Рухати повіка¬ 
ми очей, то опускаючи, то піднімаючи 
їх. • кліпати, моргати. 2. То загоряти¬ 
ся, то гаснути (про джерела світла). 
• блймати, миготіти, мигтіти, морга¬ 
ти. 3. То з’являтися, то зникати в чиє¬ 
мусь полі зору. • мелькати, миго¬ 
тіти, мигтіти.//□ мйгавка, мигання, 
присл. мигцем. 
МИГДАЛИК, а, у. Орган лімфа¬ 

тичної системи людини у вигляді вуз¬ 
ла, розташований у слизовій оболонці 
глотки. 
МИГДАЛЬ, ю, ч. Рід невеликих 

дерев і кущів родини розових, пло¬ 
ди яких використовують у їжу і для 
отримання мигдалевої олії. □ миг¬ 
далевий, мигдальний. 
МЙГИ, ів, мн. Жести, знаки, 

міміка тощо, призначені для поро¬ 
зуміння з глухим або з людиною, 
яка не знає певної мови. Д На мй- 
гах (розмовляти, показати тощо) — 
за допомогою таких знаків. 
МИГЦЕМ, присл. Дуже швидко, 

протягом короткого проміжку часу. 
• мелькома, мйттю. 

МЙЙКА, и, ж. 1. Ганчірка для 
миття. 2. Пристосування для миття. 
3. Місце, де відбувається миття. 
МЙЙНИЙ, а, е. Призначений для 

миття або такий, що стосується 
миття. 
МЙЛ ИЙ, а, е. 1. Дуже приємний 

у стосунках, який викликає симпа¬ 
тію. • гарний, дббрий, люб’язний, 
хороший. 2. Який має приємну 
зовнішність. • гарний, симпатйч- 
ний. 3. Близький, дорогий для ко¬ 
гось. 4. у знач. ім. мйлий, мйла — 
про кохану людину. • коханий, 
любий. ^ За мйлу д^шу — з вели¬ 
ким задоволенням; Світ не мй¬ 
лий — про сумний, пригнічений 
стан. // □ миленький, милесень¬ 
кий, мйлість, милішати, милувати, 
присл. мило. Уживається також 
мило- як перша частина складних 
слів, напр.: миловйдий, милосердя. 
МЙЛИЦЯ, і, ж. Роздвоєна вгорі 

висока палиця з перетинками, якою 
користуються під час ходіння лю¬ 
ди з хворими ногами або без ніг. 
• кбстур. 
МЙЛО, а, с. 1. Поверхнево-ак¬ 

тивна речовина, одержувана ре¬ 
акцією жиру з лугом; застосо¬ 
вується як засіб для миття та прання. 
□ милкйй, миловарний, мйльний, 
мйльниця, мйльце, намйлювати, 
омйлювати. ФЯкдурнйй мйла — 
дуже багато (набрати тощо); Як 
мйла з’їв — у поганому настрої. 
2. Піт, що виступає у вигляді білої 
піни. ^ У мйло загн&ти — знесили¬ 
ти важкою працею або швидким 
рухом. 
МИЛОЗВУЧНИЙ, а, е. Який має 

приємне, гармонійне звучання. 
МЙЛУВАТИ, ую, уеш, недок. 

Звільняти від покарання або від 
імовірних неприємностей. Бог 
мйлував — якісь неприємності 
обминули; Хай Бог мйлує — ка¬ 
тегоричне заперечення чогось або 
заява про небажання щось робити. 
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• амністувати, жаліти, прощати, 
щадйти. □змилуватися, мйлування, 
помйлувати. 
МИЛУВАТИ, ую, уєш, не док. 

1. Пестити, виявляючи ніжність. 
• голубити, ніжити. 2. Постійно 
доглядати, бути уважним. 3. Бу¬ 
ти приємним для органів чуття. 
• звеселйти, радувати, тішити. 
// □ замилування, милування. 
МИЛУВАТИСЯ, Уюся, уєшся, 

недок. 1. Пестити одне одного, ви¬ 
являючи взаємну ніжність, кохан¬ 
ня. • голубитися, кохатися. 2. Ди¬ 
витися на щось, отримуючи від 
цього естетичне задоволення. • лю¬ 
буватися. 
МЙЛЯ, І. ж. Позасистемна оди¬ 

ниця довжини (віддалі), що викори¬ 
стовується головним чином у море¬ 
плавстві (тут дорівнює 1 км 852 м); 
існує також сухопутна миля (у Ве¬ 
ликій Британії та США, дорівнює 
1 км 609 м). 
МИМОВОЛІ, присл. 1. Без по¬ 

переднього наміру, випадково. • не- 
нарбком. 2. Без участі свідомо¬ 
сті. • несвідбмо. 3. Усупереч 
своєму бажанню, підтиском обста¬ 
вин. • знехотя, недоброхіть, неохо¬ 
че, хоч-не-хбч. // • мимохіть. □ ми¬ 
мовільний, мимовільно. 
мимохГдь, присл. 1. Проходя¬ 

чи повз когось, щось. • дорбгою. 
2. Не зосереджуючись на чомусь, між 
іншим. • мимобіжно, принагідно. 
МИМОХГТЬ, присл. Те саме, 

що мимовблі. 
МИНАТИ, аю, аєш, недок., МИ¬ 

НУТИ, ну, неш, док. 1. Рухаючись 
уперед, залишати щось осторонь 
і позаду, проходити повз щось. 
• проїздйти, проминати, прохбди- 
ти. 2. Намагатися не потрапляти 
в якесь місце. • обминати, обходи¬ 
ти. 3. Не звертати уваги, не зупиня¬ 
тися, рухаючись. 4. Проходити, за¬ 
кінчуватися (про час, події тощо). 
• завершуватися, збігати, сплива¬ 

ти. □ минатися, минувшина, минуле, 
минулий, минущий. 
МИНУВШИНА, и, ж. Те, що 

відбулося раніше, часто набагато, 
від моменту мовлення. • давнина, 
колйшнє, минуле, старовина. 
МИНУЛЕ, лого, /м. Те, що від¬ 

булося раніше, пройшло. • колйшнє, 
минувшина. 
МИНУЛ ИЙ, а, е. 1. Який відбув¬ 

ся раніше, пройшов. • колйшній. 
2. Який безпосередньо передує нині¬ 
шньому. • останній, попередній. 
МИНУЩИЙ , а, е. Який швидко 

минає, проходить; недовгочасний. 
• короткочасний, недовговічний, 
скороминущий, тлінний, хвилйнний, 
швидкоплйнний. □ минущість. 
МИР, у, ч. 1. Відсутність ворож¬ 

нечі й пов’язаних із нею дій. Від¬ 
пускати з мйром — відпускати без 
покарання, не чинячи комусь пере¬ 
шкод; Мир вам! Ідіть із мйром — 
формули добрих побажань, ужи¬ 
вані, зокрема, на початку та на¬ 
прикінці зустрічі. • згода, злагода, 
лад. □ мирйти, мйрний, мйрно; ужи¬ 
вається також миро- як перша час¬ 
тина складних слів, напр.: миро¬ 
любний, миротвбрець. 2. Відсутність 
війни, збройної боротьби. □ мйрний, 
мйрно. 3. Угода сторін, що воюють 
між собою, про припинення вій¬ 
ськових дій. 4. Спокій, тиша (пе¬ 
реважно про природу). • затйшшя. 
5. заст. Сукупність мешканців пев¬ 
ної території, які утворюють спільно¬ 
ту. 4- 3 мйру по нйтці — потроху 
з кожного; Усім мйром — разом, 
спільними зусиллями. • громада. 
□ мировйй. 6. рел. Світське життя, 
усе, що існує поза церквою та її за¬ 
кладами. □ мирськйй, мирянин. 
МЙРО, а, с., рел. Ароматична 

речовина, яку використовують 
у християнських обрядах. Однйм 
мйром мйзані — про людей, які 
дуже подібні чимсь (здебільшого 
в негативному контексті). □ миро- 
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носиця, миропомазання, мирото- 
чйвий. 
МИРОТВОРЕЦЬ, рця, ч.; 

узверт. миротвбрцю. 1. Людина, яка 
намагається встановити мир у сто¬ 
сунках між людьми. 2. Військово¬ 
службовець із контингенту спеці¬ 
альних сил, який служить у зоні 
можливого військового конфлікту 
з метою недопущення воєнних дій. 
□ миротворчий 
МЙРШАВИЙ, а, е. Який має не¬ 

привабливу, нездорову зовнішність 
(про живих істот). • жалюгідний, 
кволий, недолугий, незугарний, 
непоказнйй, плюгавий, слабйй, чах¬ 
лий. □ мйршавенький, мйршавець, 
мйршавість, мйршавіти. 
МИСЛИВЕЦЬ, вця, */.; у зверт. 

мислйвцю. 1. Той, хто полює на тва¬ 
рин. • звіролбв, ловець. 2. Той, хто 
цілеспрямовано шукає, збирає що- 
небудь. • збирач, шукач. 
мйслити, лю, лиш, нелок. 1. 

Міркувати, зіставляючи факти, ана¬ 
лізуючи їх та роблячи висновки. 
• гадати, думати, розміркбвувати. 
□ мйсленик, мйслення, мйслимий, 
мислйтель. 2. Уявляти собі когось, 
щось у певному вигляді, ситуації. 
МИСТЕЦТВО, а, с. 1. Творче 

відображення дійсності або уяви 
в художніх образах. • творчість. 
□ мистецтвознавство, мистецтво¬ 
знавець. 2. Високий ступінь умін¬ 
ня в певній справі. • майстерність. 
//□ мистецький. 
МИТЕЦЬ, тцй, ч.; у зверт. митцю. 

1. Той, хто займається творчістю 
в одному або кількох видах мис¬ 
тецтва. • артйст, творець. 2. Люди¬ 
на, яка досягла високого ступеня 
вміння в певній справі. • віртубз, 
майстер, професіонал, умілець. 
мйти, мйю, мйєш, недок. 1. Очи¬ 

щувати від бруду, відділяти одну 
речовину від іншої за допомогою 
води. • вимивати, промивати. 2. 
Обдавати водою поверхню, предмет. 

МИШОІІ 

• обмивати, полоскати. // □ вйми- 
ти, помйти, змйти, мййка, мййний, 
мййник, миттй. 
МЙТНИЦЯ, і, ж. Державна 

установа, що контролює провезен- 
ня вантажів і товарів через кор¬ 
дон, стягує за це мито та інші збори. 
□ мйтний, мйтник. 
МЙТО, а, с. Грошовий збір, який 

стягують державні органи з грома¬ 
дян, установ і організацій за певні 
послуги (реєстраційні, гербові, по¬ 
штові, судові та ін.). □ мйтний. 
МИТРОПОЛЙТ, а, ч.; у зверт. 

митрополйте. Один із найви¬ 
щих духовних санів у православній 
та деяких інших церквах, у цер¬ 
ковній ієрархії підпорядковується 
патріархові. • архієрей, владйка. 
□ митрополйчий. 
МИТЬ, і, оруд, мйттю, ж. Дуже 

короткий проміжок часу. • мит¬ 
тєвість, момент, хвйлька. □ миттє¬ 
вий і миттьовйй, миттєвість, присл. 
мйттю. 
МЙША, і, оруд, ею, ж.; у зверт. 

мйше. 1. Невеликий гризун сіро¬ 
го кольору, здебільшого з довгим 
хвостом. Ф І мйша не пролГзе (не 
пробіжйть і т. ін.) — ніхто не змо¬ 
же пройти; Як церкбвна мйша — 
дуже бідний. □ мйшачий, мишва, 
мишеня, мишенйтко, мйшка, ми- 
шолбвка. 2. Комп’ютерний ма¬ 
ніпулятор, який дозволяє швид¬ 
ко пересуватися до потрібної 
ділянки зображення на екрані. 
• мйшка. 
МИШАСТИЙ, а, е. 1. Подібний 

до кольору мишей. • сірий. 2. По¬ 
дібний до миші зовнішнім виглядом 
(здебільшого про людину). 
МИШГЙ, ю, ч. Рід рослин роди¬ 

ни злакових, більшість видів якого 
відомі як бур’яни. 
мишоїд , а, ч. Хижий птах 

родини яструбових, який живить¬ 
ся гризунами; інші назви — каня, 
канюка. 
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МІГРАЦІЯ.!. ж. 1. Переселення, 
пересування, рух людей у межах 
однієї країни або з однієї країни 
до іншої. 2. Пересування тварин, 
викликане зміною умов їхнього існу¬ 
вання або циклом їхнього розвитку. 
// • переміщення. // □ мігрант, 
міграційний, мігрувати. 
МІДНИЙ, а, е. І. Зроблений 

із міді, який містить у собі мідь, 
стосується міді. Д Мідна добй — пе¬ 
ріод в історії людства, коли люди 
почали робити вироби з міді. ^ Мідні 
труби — слава, хвала. 2. Який має 
колір міді. • червонуватий. 
МІДЬ, і, оруд, міддю, ж. 1. Ме¬ 

тал червонуватого кольору, хоро¬ 
ший провідник тепла й електри¬ 
ки; також вироби з цього металу. 
□ МІДИСТИЙ, МІДНИЙ, мідник, мідйк, 
мідянйй, мідйрня, мідярство. 2. ле- 
рен. Дрібні монети. • дріб’язок, 
мідякй. 3. перен. Духовий оркестр. 
4. перен. Музика, виконувана на 
духових інструментах. 5. образно. 
Урочистість, піднесеність. 
МІДЯРНЯ, і. ж. Майстерня або 

підприємство, де створюються ви¬ 
роби з міді. 
МІЖ, прийм. 1. Указує на пере¬ 

бування чогось в оточенні двох або 
багатьох предметів, понять, двох 
часових відрізків тощо. Пройти між 
будинками. 2. Уживається при імен¬ 
никах, що позначають предмети, 
осіб, які взаємопов’язані, взаємоді¬ 
ють, порівнюються, серед яких щось 
розподіляється тощо. Ділити між 
друзями. // • пбміж, серед. 
МІЖ... Префікс, який відпові¬ 

дає прийменникові між, напр.: 
міжвоєнний, міжпланетний. 
МІЖГІР’Я, я, с. І. Територія, 

розташована між горами або 
гірськими хребтами. 2. Глибока 
ущелина між горами. • провалля, 
розкблина. 
МІЗЕРНИЙ, а, е. 1. Дуже не¬ 

великий, незначний обсягом, який 

існує в дуже невеликій кількості. 
• злиденний, уббгий. 2. Який не 
має значення, несуттєвий. • не- 
важлйвий, незначнйй, несерйбзний. 
3. Який не заслуговує на повагу, 
не вартий її. • жалюгідний, нік¬ 
чемний. // □ мізерія, мізерність, 
мізерніти, мізернішати, мізерно. 
МІЗЙНЕЦЬ, нця, ч. 1. П’ятий, 

найменший палець на руці, нозі. 
^ Мізйнця [чийого] не вйртий — 
нікчемний порівняно з кимсь. 2. 
розм. Найменша дитина в родині. 
// □ мізйнний, мізйнчик. 
МІЗКУВАТИ, ую, уєш, не док. 

Напружено, цілеспрямовано мисли¬ 
ти, обдумувати що-небудь. • зважу¬ 
вати, розміркбвувати. 
МІКРО-. Перша частина 

складних слів, яка має значення 
«малий» або вживається в ході 
дослідження малих предметів і ве¬ 
личин, напр.: мікрорайбн, мікро- 
біолбгія. 
МІКРОСКОП, а, ч. Оптичний 

прилад, що дозволяє отримува¬ 
ти значно збільшене (від тисяч 
до мільйонів разів) зображення 
дрібних об’єктів та їхніх деталей. 
□ мікроскопічний, мікроскопія, 
мікроскбпний. 
МІКРОФОН, а, ч. Пристрій для 

перетворення звукових коливань 
на електричні з метою підсилення 
звуків, їх запису або передачі на 
відстань. □ мікрофбнний, мікро- 
фбнчик. 
МІКС, у, ч. 1. Набір предметів, 

які де в чому відрізняються між 
собою, але загалом є однотипни¬ 
ми. 2. Відомий музичний твір, аран¬ 
жований і записаний по-новому. 
• ремікс, римейк. 
МІКШУВАТИ, ^ю, Уєш, иедок. 

За допомогою спеціальних при¬ 
строїв здійснювати накладання 
кількох звукових сигналів, треків. 
МІЛЕНІУМ, у, ч. Період перехо¬ 

ду від одного тисячоліття до іншого. 
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МІЛИНА, й, ж. Дуже неглибо- 
ке місце у водоймі. *❖* Сісти на 
мілину — потрапити в скрутне 
становище; Зрушитися з міли¬ 
ни: а) вийти зі скрутного станови¬ 
ща; б)почати розвиватися після 
тривалого простою. • мілковй- 
на, мілковбддя, обмілина. □ мі- 
лйнний. 
МІЛІЦІЯ,!, ж.; у зверт. міліціє. 

1. Організація» покликана охороня¬ 
ти громадський порядок, власність, 
права та законні інтереси громадян 
і установ, зупиняти діяльність зло¬ 
чинців. □ міліцейський і міліцій¬ 
ний, міліціонер, міліціонерський. 
2. збірн. Міліціонери. 
МІЛКЙЙ, а, е. Який має невели¬ 

ку глибину. • мілковбдний, негли- 
ббкий. □ мілина, міліти, мілішати, 
мілко, мілководдя, мілкуватий, об¬ 
мілина. 
МІЛЬЙОН, а, ч. І. Число, що 

позначається одиницею з шістьма 
нулями, тобто 10 у шостому степені, 
або тисяча тисяч. □ мільйонер, 
мільйонерський, мільйонний, міль- 
йбнник. 2. розм. Дуже велика 
кількість. • безліч. 
МІЛЬЯРД, а, ч. Число, що позна¬ 

чається одиницею з дев’ятьма ну¬ 
лями, тобто 10 у дев’ятому степені, 
або тисяча мільйонів. □ мільярдер, 
мільярдерський, мільйрдний. 
МІМІКА, и, ж. Виразні рухи 

м’язів обличчя, одна з форм вияв¬ 
лення почуттів людини. • мімічний, 
мім, міміст. 
МІН... Перша частина складних 

слів, скорочення від міністерство, 
напр.: Мінеконбміки, Мін’юст. 
МГНА', и. ж. Вираз обличчя в ди¬ 

наміці, що передає якесь почуття. 
• вйраз. 
МІНА2, и, ж. 1. Боеприпас із за¬ 

рядом вибухової речовини та при¬ 
строєм для вибуху. □ замінувати, 
мінер, мінний, міношукач, мінуван¬ 
ня, мінувати. 2. Снаряд для стрільби 

з міномета. □ міномет, мінометний, 
мінометник. 
МІНЙТИСЯ , нюся, нищся, не- 

док. 1. Перебувати в стані по¬ 
стійних зовнішніх змін (про облич¬ 
чя, вигляд і т. ін.). • змінюватися. 
2. Переливатися кольорами, блис¬ 
ком, відтінками тощо. • виграва¬ 
ти, грати. 3. Утрачати внутрішню 
рівновагу під впливом якихсь пе¬ 
реживань. • скипати, вибухати, спа¬ 
лахувати. 
МІНІ... Перша частина складних 

слів, яка означає малий розмір, 
малу тривалість, малий обсяг тощо. 
МІНІАТЮРА, и, ж. 1. Худож¬ 

ній, зазвичай живописний, твір 
малих розмірів, що відзначається 
особливо тонкою манерою накла¬ 
дання фарб. 2. Невеликий розміром 
твір мистецтва (наприклад естрад¬ 
ний, театральний, музичний тощо). 
// □ мініатюрист. 3. лерен. Будь- 
що невеликого розміру. У міні¬ 
атюрі — у зменшеному розмірі. 
// □ мініатюрний. 
МІНІМУМ, у, ч. 1. Найменше 

можливе значення. А Прожиткб- 
вий мінімум — найменша сума до¬ 
ходів, необхідна для задоволення 
основних життєвих потреб. 2. у знач, 
присл. Найменше. // □ мінімалізм, 
мінімаліст, мінімальний, мінімально, 
мінімізувати, мінімізація. 
МІНІСТР, а, ч.; у зверт. міністре. 

Посадовець, який є членом уряду 
і, як правило, очолює міністер¬ 
ство, керує певною галуззю госпо¬ 
дарства або певним напрямом ді¬ 
яльності держави. □ міністерство, 
міністерський. 
МІНЛ ЙВИЙ, а, е. 1. Який швид¬ 

ко змінюється. • непостійний, не¬ 
сталий, перемінний. 2. Із перелива¬ 
ми кольорів, відтінків, тонів і т. ін. 
• грайливий, перелйвчастий. 
// □ мінлйвість, присл. мінлйво. 
МІНУС, а, ч. 1. Математичний 

знак на позначення дії віднімання 
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або від’ємного числа. □ розм. мі- 
нусувати. 2. перен. Вада, недолік. 
• Гандж, дефект. // □ мїнусбвий. 
міняти, йю, йєш, недок. 1. 

Віддавати один предмет, отримую¬ 
чи замість нього інший. Ф Мінйти 
шйло на шв&йку (мйло) — без ко¬ 
ристі обмінювати одне на інше. 
• вимінювати, обмінювати. □ мінь¬ 
ба. 2. Починати використовувати 
один предмет замість іншого. • за¬ 
мінювати, змінювати. 3. Отримува¬ 
ти грошові знаки одного номіналу 
замість іншого або валюту однієї 
країни замість іншої. • обміню¬ 
вати, розмінювати. 4. Робити інак¬ 
шим. • змінювати, переінакшувати. 
// □ мінятися. 
МІРА, и, ж. 1. Одиниця виміру 

чого-небудь. • вймір. 2. Предмет, 
яким вимірюють. • мірка. 3. перен. 
Основа для оцінювання або вимі¬ 
рювання чогось. • еталбн, критерій, 
мірйло, мірка. 4. Величина, розмір, 
ступінь вияву чого-небудь. -Ф* Без 
міри — про дуже великий ступінь 
вияву; Зн&ти міру — розуміти 
межу чогось; Над (пбнад) міру, не 
в міру — занадто. // □ мірка, 
мірник, мірний, присл. мірно. 
МІРАЖ, у і у, ч. 1. Оптичне 

явище, яке полягає в тому, що 
вдалині з’являються зображення 
предметів, яких там у дійсності 
немає. • марево, фата-морґана. 
2. перен. Щось уявне, що спри¬ 
ймається за дійсність. • ілюзія, 
облуда, омана. 
МІРЙЛО, а, с. 1. Те саме, що 

міра в 3 знач. 2. Відношення дов¬ 
жини певного відрізка на мапі, 
плані до його довжини в дійсності. 
• масштаб. 
МІРКУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Думати, зважуючи та аналізуючи 
факти, і доходити певних висновків. 
• зважувати, обміркбвувати. 2. За¬ 
глиблюватися думками в яку-не- 
будь тему для роздумів. • мізкува¬ 

ти, роздумувати, розміркбвувати. 
// □ міркування. 
МГРНИЙ, а, е. 1. Я кий відбу¬ 

вається через однакові проміжки 
часу. • регулйрний. □ мірність, 
присл. мірно. 2. спец. Пр изначе- 
ний для вимірювання. • вимірю¬ 
вальний. 
МІРОШНИК, а, ч.; у зверт. 

мірбшнику. Власник млина; люди¬ 
на, яка працює у млині, займаєть¬ 
ся розмелюванням зерна. • мель¬ 
ник, млинар. □ мірошникувати, 
мірбшницький. 
МІРЧУК, а, ч. Кількість борош¬ 

на, що береться як оплата за пра¬ 
цю на млині з того, хто меле там 
своє зерно. 
мГряти, яю, яеш, недок. 1. Ви¬ 

значати величину чогось, порівнюю¬ 
чи з відповідною одиницею міри 
або безвідносно до неї. • вимірю¬ 
вати, обмірювати. □ вимірювати, 
міра, мірйло, міряльний. 2. При¬ 
кидати на себе одяг, взуття і т. п., 
визначаючи його підхожість. • при¬ 
мірювати. 3. перен. Судити про 
щось, порівнюючи з певним зраз¬ 
ком. Ф Міряти однією міркою — 
підходити до різних людей, пред¬ 
метів, явищ однаково, без зважання 
на відмінності; Міряти пбглядом — 
оглядати, оцінюючи; Міряти по собі 
(на свій аршйн, на своіб мірку) — 
оцінювати тільки зі свого погляду, 
порівнюючи з собою. // □ міряння, 
обмірювати. 
МІСЙТИ, мішу, місиш, недок. 1. 

Розминати густу в’язку масу, пере¬ 
мішуючи її. -ф' Місйти грязюку (бо- 
лбто) — іти, їхати грязькою місце¬ 
вістю. • вимішувати. □ місйлка, 
місйльний. 2. розм. Інтенсивно бити. 
• дубасити, лупйти, лупцювати, 
молотйти. // □ місиво. 
МІСІЯ, ї, ж.; у зверт. місіє. 

1. Делегація від певної держави, 
яку надсилають до іншої держави 
з відповідальним дорученням. 2. 



МІСТ 523 МІФ 

Вид дипломатичного представниц¬ 
тва однієї держави в іншій, яке очо¬ 
лює не посол, а повірений у спра¬ 
вах або посланник. 3. Релігійна 
організація, яка має на меті по¬ 
ширити своє віровизнання серед 
іновірців. □ місіонер, місіонерство, 
місіонерський. 4. Відповідальне 
доручення, завдання, обов’язок. 
5. Високе призначення, глобальна 
роль. 
МІСТ, моста / мбсту, ч. 1. Спо¬ 

руда для переходу або переїзду 
через річку, залізницю, автомагіст¬ 
раль тощо, яка з’єднує два проти¬ 
лежні береги, боки. 4- Як із мбсту 
впасти — безслідно зникнути; 
Як із мосту (та) у воду — зробити 
без попередніх роздумів. 2. перен. 
Те, що з’єднує щось. -Ф' Спалйти 
мостй — повністю перервати 
зв’язок із чимось. // □ містбк, 
містбчок, мостовйй, мостобудуван¬ 
ня. 3. техн. Частина шасі автомо¬ 
біля, трактора. 
МІСТИКА, и, ж. 1. Релігійна 

й філософська теорія та практика, 
метою якої є глибоке духовне єднан¬ 
ня з Богом. / Віра в можливість 
безпосереднього спілкування люди¬ 
ни з нематеріальним світом. 2. Яви¬ 
ща, які неможливо пояснити з точ¬ 
ки зору повсякденного світогляду, 
щось незбагненне. • загадка, таєм- 
нйця. // □ містик, містицйзм, 
містйчний. 
МІСТИТИ, стить, недок. Мати 

в собі, у своєму складі. □ містйти- 
ся, розміщувати, уміщувати. 
МІСТКИЙ, а, е. Здатний уміщу¬ 

вати в собі велику кількість чого- 
небудь. • ємний, укладистий. 
О місткість, присл. містко. 
МІСТО, а, с. 1. Великий населе¬ 

ний пункт. 2. перен. Мешканці цьо¬ 
го населеного пункту. // □ містечко, 
міськйй, містобудівнйй; уживаєть¬ 
ся також міськ- як перша частина 
складноскорочених слів, скорочен¬ 

ня від міськйй, напр.: міськадміні- 
страція, міськрада. 
МІСЦЕ, я, с. І . Ділянка, частина 

простору, зайнята чимсь, призначе¬ 
на для чогось, а також та, де відбу¬ 
ваються якісь події. А На місцйх — 
у віддалених від центру регіонах, 
територіях, закладах. • місцйна, 
пункт, тбчка. □ місцевий, місце¬ 
вість, місцйна, місцеперебування, 
присл. місцями. 2. Окрема ділянка, 
частина чого-небудь. -Ф* 3 місця 
в кар’єр — почати відразу дуже 
швидко рухатись. • тбчка. 3. Ста¬ 
новище, яке займає особа або пред¬ 
мет у певній системі, приміром, 
у суспільстві. 4- Знати своб міс¬ 
це — поводитися відповідно до сво¬ 
го становища; На місці [чиєму] — 
перебуваючи в чиємусь становищі; 
Ставати на свої місцй — поверта¬ 
тися до попереднього вигляду, ста¬ 
ну. • посада. 4. Одиниця багажу, 
окремий предмет. 
МІСЦЕВІСТЬ, вості, ж. 1. Певна 

ділянка земної поверхні, що має 
якісь характерні ознаки. • місцйна, 
теритбрія. 2. Регіон, край зі своїми 
ознаками. 
МІСЯЦЬ, я, ч.\ у зверг, місяцю. 

1. Небесне тіло, супутник Землі, який 
відображує світло Сонця на небі 
вночі. □ місяцевий, місяцеподібний, 
місяцехід, місячний, присл. місячно. 
2. Проміжок часу, що складається 
з різної кількості днів від 28 до 
31; 12 місяців складають один рік. 
□ місячний, присл. щомісяця. 
МІТИНГ, у, ч. Масові збори для 

висунення або підтримання пев¬ 
них вимог, для висловлення со¬ 
лідарності або протесту. • зббри, 
схід. □ мітингбвий, мітингувати, 
мітингування. 
МІФ, у, ч. 1. Оповідь, переказ про 

походження богів, людей, найголов¬ 
ніших об’єктів та явищ навколиш¬ 
нього світу. • легенда. 2. перен. 
Погляд на події, що подає певну їх 
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картину, яка, проте, насправді не 
відповідає дійсності. • вйгадка. 3. 
перен. Щось вигадане, чого в дійс¬ 
ності не було або немає. • вйгадка, 
казка, утбпія, фантазія. // □ мі¬ 
фічний, міфологія, міфологічний, 
міфотвбрення, міфотвбрець. 
МІХ, а, ч. Велика торба з тка¬ 

нини. • мішбк, лантух. □ мішок, 
міхонбша. 
МІХОНОША, і, ч.; у зверт. міхо- 

нбше. Один з учасників зимових об¬ 
рядових дійств (колядування, щед¬ 
рування), який збирає отриману 
винагороду й носить її в мішку. 
МІХУР, а, ч. Орган тварин і лю¬ 

дини з еластичними стінками, який 
заповнюється рідиною. • пузйр. 
□ міхурець, міхурник. 
МІЦНЙЙ , а, е. 1. Який важко 

піддається руйнуванню, поділу на 
частини тощо. • стійкйй, твердйй. 
2. Який не можна порушити або 
змінити, позбавити чогось. 3. Фізич¬ 
но витривалий, здатний переноси¬ 
ти значні навантаження. • д^жий, 
сйльний. 4. перен. Духовно стій¬ 
кий, витривалий. • надійний, незлам¬ 
ний, непохйтний, твердйй. 5. Який 
має високу концентрацію речовини 
в розчині (про рідини). 6. Який 
займає надійне, впевнене станови¬ 
ще. *❖* Міцні слово (слівці) — 
різкий, образливий або лайливий, 
непристойний вислів. // □ міц- 
ненький, міцність, міцніти, міцніша¬ 
ти, міць, присл. міцно. 
МІШАТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Міняти місцями різні шари рідкої 
або сипкої речовини. • перемішу¬ 
вати, розмішувати, колотйти. 2. По¬ 
єднувати розрізнені речовини. 
• змішувати. 3. Розміщувати од¬ 
норідні предмети непослідовно. 
• перемішувати, переплутувати. 
//□ мішання, мішалка, мішальний, 
мішанйна, мішанка. 
МЛА, и, ж. 1. Відсутність світла. 

• темрява, морок. 2. Повітря, наси¬ 

чене димом, водяною парою або 
пилом. • імла. // □ млйстий. 
МЛИВО, а, с. 1. Процес розме¬ 

лювання зерна. • молоття, помел. 
2. Зерно, призначене для розмелю¬ 
вання. 3. Змелене зерно, борошно. 
МЛ И Н, а, ч. Споруда зі спеціаль¬ 

ними машинами для розмелюван¬ 
ня зерна на борошно. ^ Лйти воду 
на млин чий — виступати на чи¬ 
юсь користь. • вітрйк. □ млинар, 
млинарство, млинбвий, млинбк. 
МЛИНЕЦЬ. нця, ч. Плаский ку¬ 

лінарний виріб із рідкого тіста, спе¬ 
чений на сковороді. • налйсник. 
□ млйнчик. 
МЛИНОК, нка, ч. І. Невеликий 

млин. 2. Машинка, призначена для 
розмелювання зерен. 3. Невеликий 
пристрій із лопатями, що оберта¬ 
ються під дією вітру. • пропелер. 
МЛІСТЬ, млості, ж. 1. Відчуття 

розслабленості, приємної знемоги. 
2. Хворобливий стан, запаморочен¬ 
ня, що наближається до непритом¬ 
ності. // □ мліти, млбсний, присл. 
млбсно. 
МЛОЇТИ, їть, недок. 1. Виклика¬ 

ти відчуття млості, розслабленості. 
2. Викликати нудоту, неприємні 
відчуття в області шлунка. Ф На сірці 
млоїть — про хворобливі відчуття 
в області серця. • нудйти. 
МЛЙВИИ, а, е. 1. Позбавлений 

жвавості, бадьорості, емоційності. 2. 
Який відбувається без напруження, 
без виявів емоцій, повільно. 
// • апатйчний, інертний, неактйв- 
ний, нежвавий, сонний. □ млявість, 
присл. мляво. 
МНОЖИНА, й, ж. 1. Певна 

кількість однорідних предметів або 
понять. 2. Граматична форма чис¬ 
ла, яка вказує на кількість однорід¬ 
них предметів, виконавців дії тощо, 
більшу за одиницю. // □ множин¬ 
ний, множинність. 
МНОЖИТИ, жу, жиш, недок. 1. 

Суттєво збільшувати кількість чо- 



МОБІЛІЗАЦІЯ 525 МОГЙЛА 

гось. • збільшувати, нарощувати, 
примнбжувати. 2. Робити багато 
копій одного предмета. • розмнб- 
жувати. 3. Виконувати математичну 
дію над числами; множити а на Ь 
означає знаходити суму Ь доданків, 
кожен із яких дорівнює а. • пере¬ 
множувати. □ мнбжник. // □ мно¬ 
ження, мнбжитися. 
МОБІЛІЗАЦІЯ, ї. ж. 1. Переве¬ 

дення збройних сил, цивільної обо¬ 
рони та господарства держави на 
організацію і стан воєнного часу. 
2. Призов військовозобов’язаних до 
армії під час війни. 3. Залучення 
групи або великої кількості осіб до 
виконання певних завдань. 4. Зосе¬ 
редження сил і засобів для досяг¬ 
нення певної мети. // □ мобілізува¬ 
ти, мобілізований, мобілізаційний. 
МОБІЛЬНИ Й, а, е. 1. Здатний до 

легкого зрушення з місця, до швид¬ 
кого пересування. • динамічний, 
рухлйвий. 2. Який легко пересува¬ 
ти з місця на місце. • пересувнйй. 
// □ мобільність, мобільно. 3. узнай, 
ім. Телефон, принцип дії якого по¬ 
лягає в радіопередачі сигналів, і зав¬ 
дяки цьому його можна постійно но¬ 
сити з собою. 
МОБГЛЬНИК, а, ч., розм. Мо¬ 

більний телефон. • мобілка. 
МОВ1, спол. Уживається для при¬ 

єднання порівняльних зворотів 
і підрядних речень. • мбвби, мовби¬ 
то, наче, начебто, неначе, неначеб¬ 
то, ніби, нібито. 
МОВ2, част. Уживається для на¬ 

дання порівняльного значення, від¬ 
тінку всьому реченню або окремим 
словам у ньому, а також вислов¬ 
лення сумніву, недовіри тому, про 
ЩО йдеться в реченні. • мбвби, 
мбвбито, наче, начебто, неначе, не¬ 
начебто, ніби, нібито. 
МОВА, и, ж.; у зверг, мово. 1. 

Здатність людини говорити, вислов¬ 
лювати свої думки. -Ф' Відібрало 
мбву — людина втратила здатність 

говорити. 2. Основний засіб спілку¬ 
вання і взаєморозуміння між людь¬ 
ми, сукупність загальноприйнятих 
у певному суспільстві знаків для 
називання дійсності та правил ком¬ 
бінування цих знаків у процесі ви¬ 
раження думок. Д Пряма мбва — 
дослівно передане чиєсь висловлю¬ 
вання. □ мовний, мбвник, мово¬ 
знавство. 3. Манера говорити, ви¬ 
словлюватися. • говоріння, мовлення. 
4. Те, що хтось говорить, чиїсь ви¬ 
словлювання. Вестй мбву — го¬ 
ворити; Знахбдити спільну мбву — 
розуміти одне одного, погоджувати¬ 
ся; Мбва йде — говориться; Не мбже 
б^ти й мбви — неможливо здійсни¬ 
ти, не варто й говорити. // □ мбвити. 
МОВЕЦЬ, вця, ч.; у зверг, мбв- 

цю. Той, хто говорить, користується 
мовою. 
МОВИТИ, влю, виш, недок. і док. 

Говорити, висловлювати вголос свої 
думки. Так би мбвити, всгавн. — 
уживається для підкреслення бажан¬ 
ня дібрати своєрідну назву предме¬ 
та, поняття. • казати, проказувати, 
промовлйти. □ мбвитися, мбвлення, 
мовленнєвий. 
МОВКНУТИ. ну, неш, недок. 

Припиняти говоріння або видаван¬ 
ня якихось звуків. • замовкати, за¬ 
тихати. 
мовлйв, всгавн. сл. Уживаєть¬ 

ся під час передачі чужого мовлен¬ 
ня, інколи з відчуттям невпевненості 
в тому, про що говориться. 
МОВЧАТИ, чу, чйш, недок. 1. Не 

говорити або не видавати звуків, не 
порушувати тиші. • німувати. 2. Не 
розповідати, приховувати певну 
інформацію. 3. перен. Не давати 
про себе знати, не подавати звісток. 
4. Не висловлювати привселюдно 
своїх думок. • крйтися, ховатися. 
// □ мовчання, мовчанка, мовчазнйй, 
мовчбк, мовчун, присл. мбвчки. 
МОГЙЛА, и, ж. 1. Місце, де по¬ 

ховано мертвого. Д Братська мо- 
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гйла — місце поховання багатьох І • потужний, сйльний. 4. Дужезнач- 
людеи, як правило, загиблих одно¬ 
часно й за однакових обставин. 
• поховання. □ могилка, могильний, 
могйльник. 2. Високий курган на 
відкритій місцевості. 3. перен. 
Смерть, кінець життя. • какж, 
кінець. Ф Звестй (загн&ти) в мо- 
гйлу — довести до смерті. 
МОГЙЛЬНИК, а, ч. 1. Місце 

багатьох могил і давніх поховань. 
• некрбполь. 2. Місце масового 
поховання трупів тварин. 3. Місце 
схову великої кількості небезпеч¬ 
них відходів. 4. Людина, яка займа¬ 
ється риттям могил і похованням. 
• гробар. 5. Жук, який живиться 
рештками загиблих тварин. • мер- 
твоїд. 6. Хижий птах родини ястру¬ 
бових. 
МОГОРЙЧ.у, ч., розм. 1. Спільне 

вживання алкогольних напоїв як 
символ досягнення порозуміння 
в певній справі. • вйпивка, питтй. 
2. Частування алкогольними напо¬ 
ями (рідше — їжею) для вирішення 
справи на свою користь, досягнен¬ 
ня певної мети або з нагоди знач¬ 
ної події в житті, успіху; також самі 
ці напої (рідше — їжа). • приго¬ 
щання. 3. перен. Платня за викона¬ 
ну роботу, послугу; хабар. // □ мо- 
горйчити, могоричувати. 
МОГТЙ, мбжу, мбжеш, недок. 

1. Бути здатним виконати певні дії. 
• уміти. 2. Указує на ймовірність 
певного розвитку подій, можливість 
певної дії. Мбже — вставне слово, 
яке вказує на припущення мож¬ 
ливості того, про що йдеться, але 
відсутність упевненості в цьому. 
// □ можлйвий, можлйво, мбжна, 
можний, спромогтйся, домогтйся, 
змбга. 
МОГУТНІЙ, я, є. 1. Який має 

велику силу, владу, може багато 
зробити. 2. Який відзначається ве¬ 
ликою силою впливу. 3. Який має 
великі можливості (про техніку). 

ний ступенем свого вияву. • приго- 
лбмшливий, разючий. // □ мо¬ 
гутність, могуття, могутніти, 
могутнішати, присл. могутньо. 
МОДА, и, ж. 1. Популярність, 

загальновизнаність у певній су¬ 
спільній групі тих чи інших смаків 
щодо якихось предметів, явищ, 
поведінки. -Ф* Пішл& мбда — стало 
модним щось; що-небудь часто зу¬ 
стрічається; Вхбдити в мбду — 
починати бути модним; Вихбдити 
з мбди — переставати бути модним. 
• захбплення. □ мбдник, мбдниця, 
модйстка, мбдничати. 2. перен., розм. 
Усталена звичка людини, яка часто 
виявляється, привертає увагу ото¬ 
чення. -Ф* Брати мбду — часто по¬ 
водитись певним чином. • манера. 
□ модний, мбдно. 
МОДЕЛЬ, і, ж. 1. Зразок певно¬ 

го виробу, взірцевий примірник 
чогось. • еталбн, стандарт. 2. Тип 
конструкції. • марка. 3. Типовий, 
усталений вигляд певного явища. 
• стандарт. 4. Предмет, відтворе¬ 
ний у збільшеному чи зменшеному 
вигляді для зручності, наочності 
або доступності. • макет. □ мо¬ 
делізм, моделіст, модельєр, модель- 
ка. 5. Будь-який образ, аналог пред¬ 
мета. 6. Спрощене, наочне пояснення 
певного явища або процесу. • від- 
твбрення, схема. □ моделювати, 
моделювання. 7. Те, що є матеріа¬ 
лом для художнього зображення. 
• натура. 8. Особа, яка позує 
художникові, скульпторові та ін. 
• натурник, натурниця. 9. Особа, яка 
має зовнішність певного стандарту 
і бере участь у фото- й відео- 
зніманні, рекламі, презентаціях 
тощо. // □ модельний. 
МОДЕМ, а, ч. Пристрій, за допо¬ 

могою якого комп’ютери обмінюють¬ 
ся даними, як правило, по телефон¬ 
них (інколи — оптичних чи радіо-) 
лініях зв’язку. 
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МОДЕРН, у, Ч. 1. Стиль у мис¬ 
тецтві (переважно архітектурному 
та декоративно-ужитковому), для 
якого характерні експресивність 
композиції, підкреслення структу¬ 
ри, пишність декоративних еле¬ 
ментів. □ модерний, модерніст. 2. 
розм. Те, що має сучасний вигляд. 
МОДРЙНА, и, ж. Хвойне дерево 

родини соснових із міцною дереви¬ 
ною, хвоя якого на зиму опадає. 
□ модрйновий. 
МОДУЛЬ, я, ч. 1. фіз., мат., техн. 

Назва певного коефіцієнта, величи¬ 
ни. 2. техн. Уніфікований вузол ра¬ 
діоелектронного апарата, пристрою, 
що виконує в ньому певну функ¬ 
цію. 3. Відносно самостійна частина 
якоїсь системи. 4. Частина навчаль¬ 
ного курсу у вищій школі. 5. Кон¬ 
трольна робота, яку проводять 
у ході семестру з метою поточного 
оцінювання рівня знань студентів. 
// □ модульний^ 
МОЖЛИВИЙ, а, е. 1. Який мож¬ 

на здійснити, виконати. • досяжний, 
здійсненний. 2. Який допускається, 
дозволяється. • дозвблений, допу¬ 
стимий, прийнятний, припустймий. 
3. Який може відбутися. • вірогід¬ 
ний, імовірний, потенційний, прав¬ 
доподібний. // □ можлйвість, присл. 
можлйво. 
МОЖНА, присуди, сл. 1. Існують 

можливості для виконання певних 
Дій. • можлйво. 2. Дозвіл на певні 
ДІЇ. • дозволено. 
МОЖНИЙ, а, е. заст. Який має 

великі, значні сили, ресурси, мож¬ 
ливості. • могутній, сйльний. □ мбж- 
ність, можновладець, замбжний. 
МОЖНОВЛАДЕЦЬ, дця, ч.; 

У зверг, можновладцю. Людина, 
яка має владу, часто високу, значну. 
• вельмбжа, владомбжець, пра- 
вйтель. □ можновладний, можно- 
владство. 
мозок. зку, ч. 1. Центральний 

ВІДДІЛ нервової системи людини 

і тварин, що забезпечує регулюван¬ 
ня багатьох життєвих функцій. 2. 
перен., розм. Розумові здібності. 
Ф Ворушйти мозком, крутйти 
мбзком (мізками) — добре дума¬ 
ти над чимсь; Вправлйти мбзок — 
різко висловлюючи своє невдоволен¬ 
ня, переконувати когось у непра¬ 
вильності його дій. • рбзум. □ міз¬ 
кувати. 3. перен. Осередок або 
окрема людина, що керує певним 
процесом. • центр, ядрб. 4. Ткани¬ 
на, яка заповнює порожнину кісток 
у тварин і людини. // □ мозковйй, 
мізкуватий, мбзочок. 
МОЗОЛЯ, і, ж. і МОЗОЛЬ, 

я, ч. Тверде утворення, що вини¬ 
кає на шкірі людини внаслідок 
тривалого контакту з чимось твер¬ 
дим. Наступати на мозолю (мо¬ 
золь) — зачіпати в розмові те, що 
найбільше когось хвилює. □ мозо- 
лйстий і мозолйстий, мозбльний і мо- 
зільний, мозблити, намозблити. 
МОКВА, й, ж. 1. Надмірна 

сирість, вологість у довкіллі. • мок¬ 
рота, мокреча. 2. Мокре, сире, 
надміру вологе місце; місце, залите 
водою. 
МОКРИЙ, а, е. 1. Просякнутий 

або вкритий зверху водою. Як 
мокре горйть — дія виконується 
ліниво, дуже повільно, без ентузі¬ 
азму. • волбгий, сирйй, намбчений, 
промбчений. 2. Із частими, тривали¬ 
ми дощами. • дощовйй, сирйй. 
// □ мокнути і мокти, мокріти і мок¬ 
рішати, мокреча, мокрінь, мбкрість, 
мокрота, мокротйння, мокруватий, 
мокрющий, присл. мбкро. 3. спец. 
Пов’язаний із застосуванням ріди¬ 
ни. 4. жарг. Пов’язаний з убивством. 
Мокра справа — убивство. 
МОЛЕБЕНЬ, бня, ч. Коротке бо¬ 

гослужіння за успіх певної справи, 
за чиєсь здоров’я, добробут. • мо¬ 
лебство. □ молебний. 
молйтися , люся, лишся, не- 

док. І. Спрямовувати словесні звер- 
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тання до Бога, святих. □ молйтва, мо¬ 
ління, молитбвний, молйтвеник і моли- 
тбвник, молільник, замблювати, ви- 
мблювати, богомільний. 2. Захоплено, 
з обожненням ставитися. • боготво- 
рйти, захбплюватися, оббжнювати. 
3. розм. Дуже проситися. 
МОЛОДЄЧИЙ, а, е. 1. Власти¬ 

вий молодій, сповненій сил людині. 
• молодецький, юнацький. 2. Який 
є виявом молодих сил, завзяття, 
енергії. • бадьорий, енергійний. 
// □ присл. молодечо. 
МОЛОДЙЙ, а, е. 1. Я кий пере¬ 

буває у віці, проміжному між ди¬ 
тинством і зрілістю, або стосується 
такого віку. -Ф' Молодйй, та ран¬ 
ній — про людину молодого віку, 
яка вже виявила себе в чомусь. 
• юний. □ молодйстий, моложавий, 
молодйк, молодйти, молодіти, моло- 
дішати і молбдшати, молодйльний. 
2. Який має незначний досвід. • зе¬ 
лений, недосвідчений. 3. Який нещо¬ 
давно народився, з’явився, почав 
існувати. • новонарбджений, ново- 
спечений. 4. у знач. ім. молодйй, 
молода — наречені. • молодята. 
// □ молоденький, молодесенький, 
мблодість, мблодощі, молодь, мо¬ 
лодник, присл. мблодо. 
молодйк, а, ч.; у зверт. моло¬ 

дику, розм. 1. Молодий чоловік. 
парубок, хлбпець, юнак. □ моло¬ 

дикувати. 2. Фаза Місяця, коли він 
має вигляд вузького серпа, що по¬ 
волі збільшується. 
МОЛОДИЦЯ, і, ж.; у зверт. мо- 

лодйце. Заміжня жінка молодого 
або середнього віку. О молодйчка. 
МОЛОДЬ, і, оруд, ддю, ж., збірн. 

Молоді люди. • юнацтво, юнь. 
МОЛОЗИВО, а, с. Молокоподібна 

густа рідина, яку виділяють молочні 
залози самиць ссавців напередодні 
й у перші дні після народження ма¬ 
лят. □ молбзивний. 
МОЛОКО, а, с. 1. Біла пожив¬ 

на рідина, яку виділяють молочні 

залози жінок і самиць ссавців, 
фізіологічно призначена для го¬ 
дівлі дітей. -Ф* 3 молокбм мате¬ 
рі — від самого початку життя; 
Молокб на губйх не обсбхло — про 
того, кого вважають занадто мо¬ 
лодим. 2. Ця рідина, яку отриму¬ 
ють у господарстві від деяких 
свійських тварин і вживають як 
харч. Ф Як із козла (із ц&па) мо¬ 
лока — зовсім ніякої користі. 
□ молочко, молбчний, молбчність, 
молбчник, молочниця, молочар; 
уживаються також молоко-, 
молочно- як перші частини склад¬ 
них слів, напр.: молоковоз, моло¬ 
коприймальний, розм. молокосбс, 
молбчно-білий, молочнокон¬ 
сервний. 
МОЛОТИ, мелю, мелеш, недок. 

1. Подрібнювати сипкі речовини 
на порошок. • перемелювати, 
розмелювати. □ молоття, помел, 
дієприкм. мелений. 2. лерен., розм. 
Говорити дурниці, нерозумно ви¬ 
словлюватись. • верзтй, лйпати, па- 
тйкати, плестй. 
МОЛОТЙТИ, лоч^, лбтиш, не¬ 

док. 1. Вибивати зерно з колосся, 
стручків тощо. • змолочувати, об- 
молбчувати. □ вимолочувати, мо¬ 
лотіння, молотьба, молбтник, мо- 
лотйльний, молотарка. 2. перен., 
розм. Інтенсивно бити. • дуба¬ 
сити, лупйти, лупцювати. 3. перен., 
розм. їсти з великою жадобою. • 
тріскати, трощйти, уминати. 
МОЛбТНИК, а, ч.\ у зверт. мо- 

лбтнику. Людина, яка молотить зер¬ 
но. • молотйльник. □ молбтниця. 
МОЛОЧАЙ, ю, ч. Багатолітня 

трава, рідше — кущ, що містить 
молочний сік, часто отруйний. 
□ молочаєвий, молочайний. 
МОЛОЧАР, й, оруд, ем, ч.; 

у зверт. молочарю. Людина, яка 
приймає, переробляє молоко(або) 

і торгує ним. □ молочарня, моло¬ 
чарство, молочарський. 
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МОЛЬФАР, а, ч.; у зверг, моль- 
фаре, діал. Людина, яка володіє 
магією; чарівник, чаклун. • відьмак, 
маг, характерник, чародій. 
МОМЕНТ, у, ч. 1. Дуже корот¬ 

кий проміжок часу. • мить, мит¬ 
тєвість, хвйлька. □ моментальний, 
присл. моментально. 2. Певний про¬ 
міжок часу, етап у якомусь процесі 
(як правило, щодо теперішнього 
часу). 3. Одна зі сторін, характери¬ 
стик, якостей певного предмета, яви¬ 
ща. • бік, пункт, особлйвість. 4. мат. 
У теорії ймовірностей — характе¬ 
ристика розподілу значень випад¬ 
кової величини. 
МОНАСТЙР, й, ч. Церковний 

заклад, що має певну територію 
та комплекс будівель, де живуть 
ченці й черниці, які прийняли 
спільний устрій життя і присвячу¬ 
ють себе духовній діяльності. -Ф* Під- 
вестй під монастйр — ошукати і (або) 
поставити людину в скрутне ста¬ 
новище. • лавра, обйтель. □ монас- 
тйрський. 
МОНЕТАРНИЙ, а, е. Який сто¬ 

сується обігу грошей, контролю над 
грошовими ресурсами. □ монета- 
рйзм, монетарйст. 
МОНІТОР, а, ч. 1. Пристрій для 

контролю за якістю телевізійного 
зображення. 2. Пристрій для на¬ 
очного виведення даних, із якими 
працює комп’ютер. 
МОНІТОРИНГ, у, ч. Постійне 

спостереження за якимсь проце¬ 
сом, явищем із метою виявити його 
відповідність певним нормам, про¬ 
гнозам, бажаному результату тощо. 
□ монітбринговий. 
МОНО... Перша частина склад¬ 

них слів, яка має значення «один», 
«єдиний» (напр., моноблбк, моно¬ 
культурний) або «такий, що звучить 
в одноканальному режимі» (напр., 
монозвук). 
МОНОЛОГ, у, ч. 1. мист. Трива¬ 

ле мовлення дійової особи у драма¬ 

тичному творі, звернене до самої 
себе або прямо до глядача, яке не 
вимагає реплік у відповідь. 2. Три¬ 
вале, розгорнуте висловлювання 
однієї людини. • вйступ, промбва. 
// □ монологізм, монологічний. 
МОНОПОЛІЯ, ї, ж. 1. Виняткове 

право на виробництво, продаж тощо, 
яке належить особі, організації або 
державі. 2. перен. Становище особи 
або організації, яке надає їй мож¬ 
ливості без конкуренції займатися 
певною діяльністю. □ монополізм, 
монополіст, монопольний, монопо¬ 
лізувати, монополізація. 3. Велике 
господарське об’єднання, яке концент¬ 
рує матеріальні ресурси й контро¬ 
лює значну частину ринку. • трест, 
картель, концерн, синдикат. □ мо¬ 
нопольний. 
МОНСТР, а, ч.; у зверг, мбнстре. 
Жахлива істота неймовірної зовні¬ 
шності, часто великих розмірів. 
• чудбвисько, страховисько, по- 
твбра. 
МОНТУВАТИ, ую, уєш, не док. 

1. Збирати споруди, конструкції, 
машини тощо з готових елементів, 
деталей. □ монтажник. 2. Створю¬ 
вати готовий кінофільм, теле-, ра¬ 
діопрограму і под. з відзнятого, за¬ 
писаного матеріалу. □ монтажер, 
монтажйст. // □ монтаж, монтуван¬ 
ня, монтувальний, монтажний. 
МОРАЛЬ, і, оруд, ллю, ж. 1. 

Система норм і принципів поведін¬ 
ки людей у суспільстві. • етика. 
□ моральний, моральність, присл. 
морально. 2. Практична повчальна 
настанова, висновок. 3. перен. По¬ 
вчання. -Ф' Читати мораль — по¬ 
вчати. • напучування, нотація. 
// □ моралізувати, моралізування, 
моралізатор, моралізаторський, мо¬ 
раліст. 
МОРГАТИ, аю, аєш, нелок. 

МОРГНУТИ, ну, неш, док. 1. Рухати 
повіками очей; подавати знаки та¬ 
кими рухами. Ф І оком не морг&- 
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ти — не звертати жодної уваги. 
• кліпати, лупати, підмбргувати. 2. 
То загорятися, то гаснути (про дже¬ 
рела світла). • блймати, мигати, ми¬ 
готіти, мигтіти. // □ моргання. 
МОРДУВАТИ, ую, уєш, нелок. 1. 

Завдавати комусь страждань, болю. 
• мучити, катувати. 2. Не давати 
комусь спокою, постійно й сильно 
турбувати. • мучити, тривбжити, 
хвилювати. // □ мордуватися, мор¬ 
дування. 
МОРЕ, я, с. 1. Великий водний 

простір із солоною водою, частково 
оточений суходолом; частина океа¬ 
ну. -Ф* Мбре по коліна — про лю¬ 
дину, яка нічого не лякається, ні на 
що не зважає. □ морський, моряк, 
моряцький, мореплавство, море¬ 
продукт, морехідний. 2. Дуже вели¬ 
ка прісноводна штучна водойма. 
• водосховище. 3. перен. Велика, 
незліченна кількість чогось. • без¬ 
ліч, маса, сйла-силенна. 4. перен. 
Великий простір, укритий чимсь. 
МОРЕЛЯ, і, ж. Сорт абрикоси 

з дрібними плодами. 
МОРЕПЛАВСТВО, а, с. Плаван¬ 

ня по морях як рід занять. • мо¬ 
реплавання, навігація. □ морепла¬ 
вець, мореплавний. 
МОРЖ, а, ч.; у зверг. морже. 1. 

Морський ссавець ряду ластоногих 
із великими іклами на верхній ще¬ 
лепі. □ моржевий, моржйха, мор¬ 
женя. 2. перен. Людина, яка загар¬ 
товується плаванням у крижаній 
воді. □ моржувати, моржування. 
МОР ЙТИ, рю, риш, недок. 1. 

Доводити до знесилення, знемоги. 2. 
Масово знищувати. □ мор, морін¬ 
ня, уморйти, заморйти. 3. спец. Три¬ 
мати деревину у воді, у спеціаль¬ 
ному розчині, надаючи їй темного 
забарвлення та міцності. 
морГг, рогу, ч. Густа молода 

трава. • мурава. □ моріжбк. 
МОРКВА, и, ж. Рослина родини 

зонтичних, оранжеві коренеплоди 

якої використовують у їжу, а та¬ 
кож самі ці коренеплоди. -Ф* Сидіти 
як мбрква в землі (на грйдці 
тощо) — нічого не робити. □ морк- 
вйна, морквйння, морквяний, 
морквянйк. 
МОРОЗ, у, ч.\ у зверг, морбзе. 

Стан погоди за низької температу¬ 
ри повітря (нижчої від нуля гра¬ 
дусів за Цельсіем). -Ф' Мороз пбза 
шкірою (поза спйною) йде, моро¬ 
зом обда€, морбзом проймає — про 
неприємне відчуття холоду від пе¬ 
реляку, переживання тощо. • сту¬ 
дінь, холод, холоднеча. □ морбзний, 
морозяний, морбзити, морозйльний, 
морозйльник, морозище, морозець, 
морозостійкйй. 
МОРОЗИВО, а, с. Замороже¬ 

ний десертний продукт із молока, 
вершків, масла, цукру, соків, ягід 
та ін. □ морозивник. 
МОРОК, у, ч. 1. Цілковита, без¬ 

просвітна темрява. • пітьма, імла. 
2. Стан незрозумілості, невизначе¬ 
ності або безнадії в чомусь. • без¬ 
просвітність. 
МОРОКА, и, Ж. Те, ЩО ство¬ 

рює труднощі, примушує довго 
шукати розв’язання або докла¬ 
дати значних зусиль до здійснен¬ 
ня. • труднощі, проблема, клбпіт. 
□ морочити. 
МОРОЧИТИ, чу, чиш, нелок. 

Створювати труднощі, завдавати 
клопотів. • турбувати, хвилювати. 
-Ф' Морочити гблову — а) набрида¬ 
ти чимсь; б) постійно обдурювати, 
говорити неправду. • задурювати, 
дурйти, заморбчувати. □ морочити¬ 
ся, морбчення, заморбчувати. 
МОСКАЛЬ, гі, ч.; у зверг, моска¬ 

лю. 1. ісг. Солдат царської армії 
в Україні, як правило, росіянин за 
національністю. □ москалик, мос- 
калйха. 2. жарт., рілк. Росіянин або 
людина, зорієнтована на Росію. 
МОСТЙНА, и, ж. Одна з дощок 

підлоги, мосту тощо. 
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мостйти, мощу, мбстиш, не- 
док. 1. Вкривати ділянку простору 
камінням чи подібним матеріа¬ 
лом, роблячи вулицю, майдан тощо. 
• брукувати. □ мощений. 2. Зруч¬ 
но розміщувати в певному місці. 
□ мостйтися, умбщуватися. 3. Ро¬ 
бити гніздо (про птахів). • вйти. 
МОСЯЖНИЙ, а, е, рілк. 1. Ла¬ 

тунний. 2. Який має подібний до 
латунного колір. • мусгін(д)жевий. 
МОТЙВ, у, ч. 1. Те, що спонукає 

людину до дії, заради чого людина 
виконує дію. • поштовх, прйвід, 
причйна, спонука. □ мотивувати, 
мотивування, мотивація, мотива¬ 
ційний. 2. літ. Змістова одиниця 
літературного твору, його сюжету. 
3. муз. Найпростіша ритмічна оди¬ 
ниця мелодії, що складається 
з кількох звуків. • наспів. // □ мо- 
тйвний, мотйвчик. 
МОТЙКА, и, ж. Знаряддя для 

руйнування ґрунтової кірки, зни¬ 
щення бур’янів та для інших 
сільськогосподарських робіт. 
МОТЛОХ, у, у„ збірн. 1. Старі, 

непотрібні речі домашнього вжит¬ 
ку, часто в поганому, непридат¬ 
ному для використання стані. 2. 
перем. Щось непотрібне, зайве, 
позбавлене цінності. • барахлб, 
непотріб, сміття. // □ мбтлоховий, 
мотлошйти. 
МОТОР, а, ч. 1. Пристрій, що 

перетворює енергію різних видів 
на механічну. • двигун. □ мото¬ 
ризувати, моторизація, мотбрний, 
моторйст, моторчик. 2. перен. Лю¬ 
дина, яка є головним рушієм пев¬ 
ної справи, організовує та вті¬ 
лює її. 
МОТОРНИЙ1, а, е. 1. Який ру¬ 

хається за допомогою мотора, має 
мотор. • моторизбваний. 
МОТОРНИЙ2, а, е. біол. Пов’я¬ 

заний із рухом^ • руховйй. 
МОТОРНИЙ3, а, е. 1. Який швид¬ 

ко виконує певні дії, рухи тощо. 2. 

Який виконується енергійно, швид¬ 
ко. • жвавий, прудкйй, меткйй, 
спрйтний, швидкйй, шпаркйй. 
// □ моторність, мотбрненький. 
МОТОРОШНИЙ, а, е. Який ви¬ 

кликає відчуття страху, жаху. • жах- 
лйвий, страхітний, страхітлйвий. 
□ моторошність, присл. мото¬ 
рошно. 
МОТУЗКА, и, ж. і МОТУЗОК, 

зка, ч. Довгий тонкий виріб із пря¬ 
дива, ниток тощо для зв’язування, 
прив’язування та ін. • поворозка, 
швбрка, шнур. □ мотузкбвий, моту¬ 
зяний, мотуззя, мотузочка. 
МОХ, мбху, ч. Невелика рослина, 

що групами росте на вологих ділян¬ 
ках, деревах, камінні й розмно¬ 
жується спорами. Мохом по¬ 
рости — давно відбутися, забутися. 
□ моховйй, моховик, моховиння, мо¬ 
хоподібний. 
МОЦАР, я, оруд, ем, у., рідк. 

Сильна, могутня людина. • силач. 
МОЧАР, а, у., МОЧАРГ, ів, 

мн. Мокра, грузька, багниста міс¬ 
цевість. • багно, багновйще, бо- 
лбто, трясовина. □ мочарний, моча¬ 
руватий. 
МОЧАТИ, аю, аеш, недок. Опу¬ 

скати предмет у рідину. • умбчу- 
вати. □ мочання. 
МОШВА, й, ж., збірн. Дрібні ко¬ 

махи. Як мошви — дуже багато. 
• мошка, мошкара. 
МРЕЦЬ, мерця, у. Мертва люди¬ 

на. • мертвяк, небіжчик, покійник, 
труп. 
МРГТИ, іє, недок. Слабко, неви¬ 

разно виднітися вдалині. • бовва¬ 
ніти, маячіти. 
МРІЯТИ, ію, ієш, недок. 1. Ство¬ 

рювати в уяві певні образи, найча¬ 
стіше приємні. • марити, снйти. 2. 
Думати про здійснення бажаного, 
прагнути в думках чогось. • бажа¬ 
ти, жадати, хотіти. // □ мрія, мрій- 
лйвий, мрійлйвість, мрійний, мрій¬ 
ник, мріяння. 
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МРУЖИТИ, жу, жиш, недок. І тощо.//П мужність, мужніти, муж- 
Частково заплющувати очі, набли¬ 
жаючи повіки одну до одної. • жму¬ 
рити, щулити. □ мружитися, при¬ 
мружувати, мруження. 
МРЯКА, и, ж. Дрібний, густий 

дощ. • мжичка, юга. □ мрячити, 
мрячний, присл. мрячно. 
МСТИТИ, мщу, мстиш і МСТЙ- 

ТИСЯ, мщуся, мстйшся, недок. Дія¬ 
ти з метою відплатити комусь за 
завдану ним образу, шкоду тощо. 
• помщатися, відплачувати, розм. 
квитатися. □ мста, пбмста, мстйвий, 
мстйвість, помстйтися. 
МУГЙКАТИ, гйкаю, гикаєш 

і гйчу, гйчеш, недок., МУГЙКНУ- 
ТИ, ну, неш, док. 1. Тихими, ледь 
помітними звуками наспівувати 
якусь мелодію, пісню тощо. 2. Тихо, 
нерозбірливо щось промовляти, зде¬ 
більшого уривчасте й коротке. 
// • курнйкати. □ мугйкання. 
МУДРАГЕЛЬ, я, ч.;у зверт. муд¬ 

ра гелю, розм., ірон. Той, хто багато 
роздумує, відзначається розумінням 
життя. 
МУДРИЙ, а, е. 1. Який має ве¬ 

ликий розум, досвід і розуміння 
дійсності, володіє вмінням на їх 
підставі робити висновки і при¬ 
ймати правильні рішення. • до¬ 
свідчений, розумний. 2. Який 
Грунтується на великому розумі 
й глибокому розумінні дійсності. 
• глиббкий, пронйкливий. 
// □ мудрець, мудріти і мудріша¬ 
ти. 3. розм. Складний для вико¬ 
нання, який вимагає великих 
знань. • мудрбваний. // □ муд¬ 
рість, мудрувати, мудрування, 
присл. мудро. 
МУЖНІЙ, я, є. 1. Той, у якому 

поєднуються хоробрість, рішучість, 
витримка, який стійко переносить 
і долає небезпеки та неприємності. 
• відважний, небоязкйй, смілйвий, 
стійкйй, хорббрий. 2. Який має 
зрілий, дорослий вигляд, характер 

ніння, присл. мужньо. 
МУЗЕЙ, ю, ч. Науково-дослідний 

і пізнавально-просвітницький за¬ 
клад, у якому зберігаються, вивча¬ 
ються й популяризуються пам’ятки 
історії та культури; також спору¬ 
да, приміщення або територія, де 
розташовується такий заклад. 
□ музейний, музейчик, музеєзнав¬ 
ство, музеєфікувати. 
МУЗИКА, и, ж.; у зверт. музико. 

1. Вид мистецтва, що відображує 
дійсність у звукових художніх обра¬ 
зах за допомогою спеціальних музич¬ 
них інструментів і грунтується на 
здатності людини асоціювати звукові 
відчуття із зовнішнім і внутрішнім 
світом. 2. Твір, фрагмент твору або 
сукупність творів такого мистецтва. 
Л Покласти на музику — написа¬ 
ти музичний твір на якийсь текст. 3. 
Гармонійне, приємне звучання 
// □ музйчний, музйчність, музи¬ 
кальний, музикувати, музйка, му¬ 
зикант, музикознавство. 
МУЗЙКА, и, ч. і ж.; у зверт. му- 

зйко. Людина, яка грає на музич¬ 
них інструментах. • музикант. 
МУЛ1, а, ч. Тварина, яка наро¬ 

дилася від кобили та віслюка; ви¬ 
різняється особливою витрива¬ 
лістю. 
МУЛ2, у, ч. Осад на дні океанів, 

морів, річок, озер тощо, який скла¬ 
дається з безлічі дуже дрібних час¬ 
тинок. • намул, глей. □ мулистий, 
мулкйй, мулко, муловйй, замулю¬ 
вати. 
МУЛЯР, а, оруд, ом, ч.; у зверт. 

муляре. Людина, яка будує спору¬ 
ди з каменю, цегли тощо. • каменяр. 
□ мулярський. 
МУЛЯТИ, яє і МУЛИТИ, ить, 

недок. 1. Постійно тиснучи, створю¬ 
вати неприємні фізичні відчуття 
в людини (про камінь, взуття тощо). 
2. перен. Не давати спокою. Ма¬ 
ляти (мулити) очі — набридати 
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своєю присутністю, наявністю. 
• турбувати, непокоїти. 
МУР, у, ч. 1. Висока споруда з ка¬ 

меню, цегли тощо, без вікон, две¬ 
рей і, як правило, без інших отворів. 
• стіна, огорбжа. 2. Вертикальна 
частина будови, яка підтримує пе¬ 
рекриття й розділяє приміщення на 
частини. Битися головбю 
в мур — дуже переживати, бути 
в стані сильного розпачу; Відгоро¬ 
дити муром — повністю ізолюва¬ 
ти від когось, чогось. // □ мурува¬ 
ти, мурування. 
МУРАХА, и, ж Невелика пере- 

тинчастокрила комаха, яка живе на 
поверхні землі й на деревах у му¬ 
рашниках. □ мурашва, мурашня, 
мурашйний, мурашка, мурашкбвий, 
мурашник. 
МУРИЙ, а, е. Темно-сірий або 

сіро-бурий із плямами (про масть). 
МУРИН, а, ч:, у зверт. мурине, 

рідк. Те саме, що негр. 
МУРКОТАТИ, оч^, бчеш і МУР- 

КОТГТИ, очу, отйш, недок. Вида¬ 
вати звуки, характерні для котів. 
□ муркотання, муркотіння. 
МУРМОТАТИ, очу, бчеш і МУР¬ 

МОТІТИ, очу, отйш, недок., розм. 
Тихо, нерозбірливо говорити. □ мур¬ 
мотання, мурмотіння. 
МУСИТИ, мушу, мусиш, недок. 

Бути повинним, зобов’язаним вико¬ 
нати дію; вказує на обов’язковість 
або неминучість дії. • мати. □ зму¬ 
шувати, примушувати. 
МУТАЦІЯ, ї, ж, біол. 1. Природ¬ 

на або штучно викликана раптова 
зміна спадкових властивостей 
організму в результаті змін у хро¬ 
мосомах і генах. 2. Раптова, різка 
зміна. // □ мутаційний, мутант, 
мутантний, мутувати. 3. Вікова 
зміна голосу в підлітків, пов’язана 
з його пониженням. 
МУТНЙ Й, а, е. 1. Який має в собі 

багато дрібних частинок (про ріди¬ 
ни). • каламутний, непрозорий. 

□ мутйти. 2. Недостатньо чіткий, 
невиразний. • тьмяний. // □ мут- 
ність, мутніти і мутнішати, мутну¬ 
ватий, присл. мутно. 
МУХА, и, ж.; у зверт. мухо. Ко¬ 

маха з двома прозорими крильця¬ 
ми, яка часто живе поряд із люди¬ 
ною. Білі мухи — сніг, сніжинки; 
Гйнути (мбрти) як м^хи — гинути 
(помирати) в дуже великій кіль¬ 
кості; Крутитися (вертітися) як 
м^ха в окропі — перебувати в по¬ 
стійних клопотах, які вимагають 
швидких дій; Ловити мух — марно 
витрачати час; Під мухою — у не¬ 
тверезому стані; [Як&сь] м^ха вку¬ 
сила— про людину, яка перебуває 
в поганому або не властивому їй на¬ 
строї. □ мушка, мушйний, мушва, 
мухоловка, мухобійка, мухомор. 
МУЧИТИ, чу, чиш, недок. Зав¬ 

давати фізичних або душевних 
страждань. • катувати, мордувати, 
терзати, тиранити. □ мучитися, 
мучення, мученик, мучеництво, муче¬ 
ницький, мучитель, мучйтелька. 
МУШЛЯ, і, ж. Зовнішня захисна 

тверда оболонка, яка покриває тіло 
молюска або іншого безхребетного. 
• черепашка, скбйка. 
МЧАТИ, мчу, мчиш, недок. 1. Дуже 

швидко рухатись у просторі. 2. Дуже 
швидко рухатись у часі. • нестйся, 
бігти, летіти, лйнути. 3. Дуже швидко 
переміщати в просторі. 
М’ЯЗ, а, ч. Орган тіла людини 

й тварин, що рухає тіло загалом або 
якусь із його частин. • мускул. 
□ м’язовий, м’язйстий, м’язйстість. 
М’ЯКЙЙ, а, е. 1 . Який легко змінює 

форму під дією фізичної сили. • не- 
твердйй, пластйчний. 2. перен. При¬ 
ємний для органів чуття. • лагідний, 
ніжний. 3. перен. Якого легко переко¬ 
нати, який намагається уникати кон¬ 
фліктів. • поступливий, податливий. 
4. перен. Який з увагою, розумінням 
ставиться до інших. • чутлйвий, сер¬ 
дечний. 5. перен. Позбавлений суво- 
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рості, жорсткості. • поблажливий. 6. 
перем. Помірно теплий. Д М'якйй 
клГмат — клімат без сильної спеки та 
сильних морозів; М'який знак — на¬ 
зва літери «ь». // □ м’якість, м’якну¬ 
ти, м’якшати, м’якшйти, м’якшення, 
м’якенький, м’якуватий, м’якоть, 
м’якуш, м’якушка, м’якун, присл. м’яко; 
уживається також м'яко- як перша 
частина складних слів, напр.: м’я¬ 
косердий, м’якотілий. 
М’ЯСНЙЦІ, йць, мн. Період 

після посту, коли церковними за¬ 
конами дозволяється вживати м’яс¬ 
ну їжу. 
М’ЯСО, а, с. 1. Туша або частина 

туші свійських та їстівних диких тва¬ 
рин, що вживається в їжу; також стра¬ 
ва, приготована з частин такої туші. 

□ м’яснйй, м’ясйво, м’ясйстий, 
м’ясйстість, м’яснйк, м’ясце; уживаєть¬ 
ся також м'ясо- як перша частина 
складних слів, напр.: м’ясо-молбчний, 
м’ясокомбінат. 2. М’язові тканини 
тіла тварин та людини. Гарматне 
м'йсо — люди, яких посилають на 
війну за чужі інтереси; 3 м'йсом — 
повністю (відривати, видирати). 
М'ЯТА, и, ж. Багаторічна трав’я¬ 

ниста рослина з характерним запа¬ 
хом, зумовленим наявністю в лист¬ 
ках ефірних речовин. □ м’ятний. 
М'ЯТИ, мну, мнеш, недок. 1. 

Стискати різкими рухами. 2. Роби¬ 
ти якусь річ або її поверхню не¬ 
рівною. • бгати, розм. жмакати. 
М'йти ббкй (рббра) — бити. 

// □ зім’яти, пом’яти, м’ятися. 

НАБАКЙР, незм. Не точно по 
центру, а з відхиленням убік (про 
розташування, напр., головного убо¬ 
ру на голові). • набік. 
НАБАЧИТИ, чу, ЧИШ, ДОК. 

Натрапити зором у довкіллі на пев¬ 
ний предмет, звернути на нього ува¬ 
гу. • помітити, постерегтй, заува¬ 
жити, угледіти. 
НАБИВАТИ, аю, аєш, недок., 

НАБЙТИ, б’ю, б’єш, док. 1. Запов¬ 
нювати простір усередині чогось, 
щільно втискуючи. • забивати, на¬ 
паковувати, начиняти, розм. на- 
тбптувати, напихати; (про зброю) 
заряджати. 2. За допомогою ударів 
прикріплювати предмет до чогось. 
• прибивати, насаджувати. // □ на¬ 
бивальник, набивач, набйвка, на- 
бивнйй. 3. Ударами болісно пошко¬ 
джувати, завдавати болю. 4. Убивати, 
знищувати велику кількість тварин, 
людей. 5. Розбивати, роздрібнювати 
велику кількість чогось. // • док. 
побйти. 6. розм. Швидко переводити 

текст у комп’ютерний друк. • наби¬ 
рати. Ф Набивати оскбму: а)займа¬ 
ючись чимсь довго, утрачати до ньо¬ 
го цікавість; б) дуже надокучати, 
набридати; Набивати р^ку — става¬ 
ти більш вправним, умілим у певній 
справі; Набивбти цГну — підно¬ 
сити в очах інших, показувати себе 
(когось)значнішим, ніж насправді. 
// □ набивання. 
НАБИРАТИ, аю, аєш, недок., 

НАБРАТИ, беру, береш, док. 1. 
Брати водночас певну кількість 
чого-небудь. 2. Поступово або відра¬ 
зу збирати, отримувати певну 
кількість чогось. • накопйчувати, 
нагромаджувати. 3. Наймати, 
організовувати певну кількість осіб 
для роботи, виконання певних дій 
тощо. • підряджати, вербувати. 
4. Переводити текст у комп’ютерний 
друк. 5. Складати знаки в потріб¬ 
ному порядку для типографського 
друку тексту. 6. Викликати в по¬ 
трібному порядку цифри в телефон- 
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йому номері. • накручувати. 7. По- І одноманітність, надокучливість. 
ступово збільшуючи, досягати по¬ 
трібного ступеня. 8. Набувати пев¬ 
них зовнішніх ознак.//□ набирання, 
набір, набиратися. 
НАБГЙ, ббю, ч. 1. Певна кіль¬ 

кість вибухової речовини, необ¬ 
хідної для пострілу. 2. Предмет, 
який заряджається у вогнепальну 
зброю (напр. куля, дріб тощо). • па- 
трбн, заряд. 
НАБІК, незм. 1. Відхиляючись від 

чогось. / Не в напрямку середини, 
центру. 2. На певну відстань. • убік. 
3. Залишаючи поза увагою. 
НАБЛИЖАТИ, аю, аєш, недок., 

НАБЛ ЙЗИТИ, лйжу, лйзиш, док. 
1. Робити ближчим, зменшува¬ 
ти відстань од предмета або між 
предметами. • зближати, присува¬ 
ти. 2. Прискорювати час настання чо¬ 
гось. 3. Робити подібним до когось 
або чогось. • уподібнювати. 4. Ви¬ 
являти до людини більшу довіру, при¬ 
хильність. // □ наближання, на- 
блйження, дієприкм. наблйжений. 
НАБЛИЖЕНИЙ, а, е. 1. Діє¬ 

прикметник пасивний минулого 
часу від дієслова наближати. 2. Який 
має довіру, прихильність якоїсь 
людини. 3. Який має стосунок до 
певної справи, сфери тощо. • близь- 
кйй. 4. мат. Не зовсім точний, при¬ 
близний. 
НАБОЖНИ Й, а, е. Який виявляє 

віру в Бога, ретельно додержуєть¬ 
ся приписів віри. • богомільний, 
богомольний. □ наббжність, присл. 
наббжно. 
НАБОЛІЛИЙ, а, е. 1. Який три¬ 

валий час переживав біль, клопо¬ 
ти, неприємності. • збблений, збо¬ 
лілий. 2. перен. Який давно потребує 
вирішення, розв’язання, давно хви¬ 
лює. • болючий, злободенний, на¬ 
зрілий, насущний. 
НАБРИДАТИ, аю, аєш, недок., 

НАБРЙДНУТИ, ну, неш, док. 1. 
Ставати неприємним, нудним через 

• докучати, надокучати, обридати. 
2. Постійно надокучати людині при¬ 
сутністю, розмовами, поведінкою 
тощо. // □ набридання, набрйдли- 
вий, присл. набрйдливо. 
НАБРЦ І, роду, ч.;у зверт. набро¬ 

де, збірн., зневажл. 1. Неприємні, 
нікчемні люди, які сприймаються як 
шкідливі для суспільства. • наво¬ 
лоч, пбтолоч. 2. Неприємні люди, які 
випадково зібралися разом. 
НАБРЯКАТИ, ає, недок., НА¬ 

БРЯКНУТИ, не, док. Збільшувати¬ 
ся в об’ємі, розпухати, як правило, 
заповнюючись рідиною або від во¬ 
логи. • наливатися, напухати, роз¬ 
бухати, роздиматися. □ набряк, на¬ 
бряковий, набрякання, набряклий, 
набряклість. 
НАБУБНЯВІТИ, іє, док. 1. Збіль¬ 

шитися в об’ємі, наповнитися в про¬ 
цесі росту соками, поживними ре¬ 
човинами; бути готовим до того, щоб 
розпуститися, розквітнути (про 
квіти, бруньки тощо). 2. Розши¬ 
ритися, збільшитись в об’ємі від 
вологи. 3. Те саме, що набрйкнути. 
// • налйтися. □ набубнявіння, 
дієприкм. набубнйвілий. 
НАБУВАТИ, аю, аєш, недок., 

НАБУТИ, буду, будеш, док. 1. Отри¬ 
мувати у власність, здобувати. 
• одержувати, наживати, діста¬ 
вати, тільки док. придбати. □ на¬ 
бувач, набуток. 2. Про появу но¬ 
вих зовнішніх або внутрішніх ознак. 
• набирати, прибирати. // □ на¬ 
бування, набуття. 
НАБУНДЮЧУВАТИСЯ, уюся, 

уешся, недок., НАБУНДЮЧИТИ¬ 
СЯ, чуся, чишся, док., розм. 1. На¬ 
дуватися, розпускати крила (про 
птахів). 2. перен. Набувати надміру 
гордого, зверхнього, зарозумілого 
вигляду. // • надуватися, на- 
прйнджуватися, налужуватися. 
НАБУРМОСИТИСЯ, бшуся, 

бсишся, док., розм. Набути суворо- 
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го, сердитого, ображеного вигляду. 
• насупитися. 
наважуватися, уюся, уєшся, 

недок., НАВАЖИТИСЯ, жуся, 
жишся, док. Набиратися рішучості, 
щоб виконати певну дію. • зважу¬ 
ватися, відважуватися, насмілюва¬ 
тися. 
НАВАЛА, и, ж. 1. Вторгнення 

військ на певну територію, а також 
самі ці війська. • агресія, напад. 2. 
Велика кількість людей або інших 
істот, які рухаються в певному на¬ 
прямі, часто з агресивною метою. 

• нашестя. □ навальний, на¬ 
вальність. 
НАВАНТАЖУВАТИ, ую, уеш, 

недок., НАВАНТАЖИТИ, жу, ЖИШ, 

док. 1. Накладати вантаж. • ван¬ 
тажити. □ навантажувальний, на¬ 
вантажувач. 2. перен. Доручати 
комусь велику кількість роботи, обо¬ 
в’язків. • накидати. 3. перен. Обтя¬ 
жувати складними розмовами, ве¬ 
ликою кількістю інформації тощо. 
// □ навантаження. 
НАВАРЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., НАВАРЙТИ, рю, риш, док. 
1. Варячи, готувати певну кіль¬ 
кість їжі. 2. Виготовляти певну 
кількість сталі. 3. Приєднувати 
варінням невелику кількість ме¬ 
талу до металевого виробу. • при¬ 
варювати. □ наварювання. 4. 
розм. Отримувати додаткові при¬ 
бутки, як правило, з перепрода¬ 
жу або подібної операції. □ на¬ 
вар. 
НАВВЙМАШКИ, незм. Викида¬ 

ючи вперед почергово то одну, то 
другу витягнуту руку (про пла¬ 
вання). 
НАВВИПЕРЕДКИ і НАВИПЕ¬ 

РЕДКИ , незм. 1. Намагаючись 
у швидкому русі випередити одне 
одного. 2. перен. Намагаючись пе¬ 
ревершити одне одного в чомусь. 
// • навперегбни, навперегін, рідк. 
навзаводи. 

НАВДЙБКИ, незм. 1. На задні 
ноги (лапи), піднімаючи передні. 
• дйбки. 2. На пальці ніг. • на- 
вшпйньки. 
НАВДИВОВИЖУ, незм. 1. Ви¬ 

кликаючи відчуття здивування. 2. 
Значною мірою, дуже. // • напро¬ 
чуд, неймовірно, надзвичайно. 
НАВЕРТАТИ, аго, аєш, недок., 

НАВЕРНУТИ, ну, нещ, док. 1. На¬ 
давати чомусь певного спрямуван¬ 
ня. • спрямовувати. 2. перен. Пе¬ 
реконуванням схиляти людину до 
певних думок або залучати до 
якихсь дій. • прихиляти. 3. Без¬ 
формно, неорганізовано накладати 
велику кількість чогось. • навалю¬ 
вати, вергати. 4. Компенсувати щось 
пропущене, згаяне. • надолужува¬ 
ти. 5. Створювати певні відчуття. 
• навіювати, накликати, наганяти. 
6. Перекладати провину на іншого. 
• звертйти. Навертати серце — 
сприяти виникненню кохання, друж¬ 
би до когось. // □ навертатися, на¬ 
вертання, навернення. 
НАВЕСНГ, незм. Під час весни. 

• веснбю. 
НАВЗАЄМ, незм. Взаємно. 
НАВЗАМІН, незм. В обмін на 

щось, замість чогось. 
НАВЗДОГГН і НАЗДОГГН, 

незм. 1. Намагаючись наздогнати 
когось, щось. 2. Услід комусь, чо¬ 
мусь, що віддаляється. // • на¬ 
вздогінці і наздогінці. 
НАВЗНАК, незм. Обличчям до¬ 

гори, на спині (на спину). • на- 
взнакй, горілйць, розм. горічерева. 
НАВИЧКА, и, ж. Набутий впра¬ 

вами, досвідом, чітко засвоєний по¬ 
рядок виконання певних дій. 
НАВГДЛІГ, незм. Широко роз¬ 

махнувшись, часто із силою. • на¬ 
відмах, навідліт. 
НАВІДРГЗ, незм. Із рішучістю та 

незаперечністю (здебільшого про 
відмову). • категорйчно, рішуче, 
твердо, навідруб. 
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НАВІЖЄНИЙ, а, е. 1. Психічно 
хворий, божевільний. 2. Який чинить 
неадекватні дії. 3. Неврівноваже- 
ний, нестриманий. 4. Позбавлений 
розумного змісту. 5. перен. Який 
виходить своїми ознаками, характе¬ 
ристиками за межі нормального. 
// • божевільний, безумний, на¬ 
вісний, несамовйтий, шалений. 
□ навіженість, навіженство, на¬ 
віженіти, присл. навіжено. 
НАВІТЬ, част. Уживається для 

підсилення значення того слова або 
словосполучення, якого стосується; 
інколи створює відтінок несподі¬ 
ваності. 
НАВІЧ, незм. 1. На власні очі, 

особисто. 2. Так, щоб можна було 
побачити; перед очима, на очах. 3. 
Очевидно. // • явно, наочно. 
НАВГЩО і НАЩО, незм. З якою 

метою, для чого (розпочинає пи¬ 
тальні речення або вживається як 
сполучне слово в підрядних речен¬ 
нях). □ навіщось, нащось. 
НАВІЮВАТИ , юю, юєш, не- 

лок., НАВІЯТИ, ію, ієні, док. 1. При¬ 
носити потоком повітря. • наві¬ 
вати, намітати. 2. Створювати, 
викликати певні думки, настрій, 
стан тощо. • навертати, наганйти, 
вселяти. 3. Давати настанову за до¬ 
помогою гіпнозу. // □ навіюван¬ 
ня, навіяння. 
навкарачки, накарачки 

і НАКАРЙЧКИ, незм., розм. Спи¬ 
раючись на чотири кінцівки (про 
людину). 
НАВКОЛИШНІЙ, я, є. 1. Який 

оточує, розташований з усіх боків 
або неподалік. • довкблишній, рідко 
околишній, навкружний. 2. Який 
є, існує в дійсності та сприймаєть¬ 
ся. • дійсний, реальний. 
НАВКОЛІШКИ і НАВКОЛІШ¬ 

КАХ, незм. На коліна, на колінах 
(упасти, стояти тощо). 
НАВКОЛО, незм. 1. присл. З усіх 

боків. 2. прийм. Уживається при 

назвах предметів або істот, з усіх 
боків біля яких відбувається дія. 
• довкбла, навкруг і навкругй, 
кругом. □ навкблишній; уживаєть¬ 
ся також як перша частина склад¬ 
них слів, напр. навколопланетний. 
НАВКОЛОЗЕМНИЙ, а, е. Роз¬ 

ташований навколо Землі; який 
відбувається в просторі навколо 
Землі. 
НАВКОЛОМІСЯЧНИЙ, а, е. 

Розташований навколо Місяця; 
який відбувається в просторі навко¬ 
ло Місяця. 
НАВКОЛОСВІТНІЙ, я, є. Який 

відбувається навколо земної кулі, 
як правило, з поверненням у той 
самий пункт, де був початок. • кру- 
гпрйітніи 

НАВКРУГ іНАВКРУГЙ , незм., 
присл. і прийм. Те саме, що нав- 
кбло. • довкбла, кругбм. □ нав¬ 
кружний. 
НАВКУЛАЧКИ, незм. На кула¬ 

ках; за допомогою кулаків, -б* Ще 
чортй навкулйчки не б’ються — 
дуже ранній час. 
НАВЛЕЖАЧКИ, незм., розм. 

У лежачому положенні, лежачи. 
• навлежки. 
НАВМАННЯ, незм. 1. Без певної 

мети, не усвідомлюючи призначен¬ 
ня. 2. Не знаючи напрямку, доро¬ 
ги. • набсліп, усліп^. 3. Без підстав, 
зі сподіванням на випадковість, 

навдогад, наздогад. 
НАВМЙСНИЙ, а, е. Зроблений 

свідомо, з певною метою, з наміром. 
• умйсний, свідбмий, усвідбмлений, 
нарочйтий. □ навмйсність, присл. 
навмйсно і навмйсне. 
НАВОДИТИ, джу, диш, недок., 

НАВЕСТЙ, веду, ведеш, док. І. 
Приводити у великій кількості. 2. 
Указувати шлях, певне місце тощо; 
спрямовувати на цей шлях, місце. 
• напроваджувати, скербвувати. 
3. Спрямовувати предмет на інший 
предмет, істоту. □ навіднйк. 4. На- 
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штовхувати, навертати на певну дум¬ 
ку, розмову, вчинок тощо. На- 
вбдити на розум (ум) — навчати 
чи змушувати діяти обдумано, ро¬ 
зумно. 5. Викликати якесь почуття. 
• навертати, наганяти, навіювати. 
6. Називати, показувати певні пред¬ 
мети і явища дійсності. 7. Нано¬ 
сити чорнило, фарбу тощо на вже 
наявний контур; робити яскраві¬ 
шим, виразнішим. 8. Доводити до 
певного стану. Ф* Наводити красу — 
робити красивішим; Наводити 
туман — позбавляти здатності 
правильно сприймати навколиш¬ 
ню дійсність; заплутувати. // □ на¬ 
ведення. 
НАВОЛОЧ, і, ж., зневажл. І. 

збірн. Люди, які своїми діями 
викликають відразу, зневагу. • на¬ 
брід, пбкйдьки. 2. Людина, яка 
своїми діями викликає відразу, зне¬ 
вагу; може вживатися як лайливе 
слово. 
НАВПАКЙ , незм. 1. Протилеж¬ 

ним чином, у протилежному на¬ 
прямку. • наперекір, усупереч, 
розм. насупроти, навспак. 2. вставн. 
сл. Уживається для позначення того, 
що сказане є протилежним сказа¬ 
ному раніше. 
НАВПЕРЕБІЙ і НАПЕРЕБІЙ, 

незм. Перебиваючи, перериваючи 
одне одного. 
НАВПЕРЕГОНИ і НАВПЕ¬ 

РЕГІН , незм. 1. Намагаючись 
у швидкому русі перегнати одне 
одного. 2. перен. Намагаючись пе¬ 
ревершити одне одного в чомусь. 
// • наввипередки і навйпередки, 
рідк. навзаводи. 
НАВПЕРЕЙМИ, незм. Таким 

чином, щоб зустріти когось чи щось 
на його шляху. • напереріз. 
НАВПЕРЕМІН, незм. Почергово 

змінюючи одне одного. • навпере¬ 
мінки, навперемінку. 
НАВПІЛ , незм. 1. На дві поло¬ 

вини. • надвоє. 2. Зі значною доміш¬ 

кою, додачею чогось. • наполо- 
вйну. 
НАВПОМАЦКИ і НАПОМАЦ. 

КИ, незм. 1. За допомогою дотику, 
а не зору. 2. перен. Не маючи точ¬ 
них знань, відомостей. • навмання, 
навдогад, наздогад. 
НАВПОЧІПКИ і НАПОЧІПКИ, 

незм. Присівши, із зігнутими в ко¬ 
лінах ногами. 
НАВПРИСЯДКИ і НАПРИ¬ 

СЯДКИ , незм. Присівши, викида¬ 
ючи вперед то одну, то другу ногу 
Ф- Чбрез дорбгу (вулицю і т. п.) 
навприсядки (родич, рідня тощо) — 
дуже далекий або ніякий. 
НАВПРОСТЕЦЬ і НАПРОС¬ 

ТЕЦЬ, незм. 1. Не звертаючи ува¬ 
ги на перешкоди, прямою дорогою. 
• навпрошкй, на(в)прямкй, прям¬ 
цем. 2. перен. Не зважаючи на об¬ 
ставини, прямолінійно. • прямо 
НАВПРОТИ і НАПРОТИ, незм. 

1. Прямо перед кимсь або чимсь. 2 
Із протилежного боку від когось, 
чогось. • розм. насупроти. З принм. 
Уживається при назвах предметів 
або істот, прямо перед якими або 
з протилежного боку від яких відбу¬ 
вається дія. • проти. 
НАВПРОШКЙ, незм., розм. Те 

саме, що навпростець. 
НАВРОЧИТИ, чу, чиш, док. 1. За 

народними уявленнями про ма¬ 
гію — словами, діями або поглядом 
накликати зло. 2. жарт., перен 
Нібито принести невдачу промов¬ 
леними словами. // • зурочити 
□ наврбчення. 
НАВРЯ Д, незм. Малоймовірно, 

сумнівно. 
НАВСЙДЯЧКИ, незм, розм. 

У сидячому положенні, сидячи. 
• навсйдьки, сйдьма. 
НАВСІБІЧ, незм. Одночасно в усі 

боки. • увсебіч, урізнобіч. 
НАВСКАЧ , незм. Дуже швидким 

бігом зі стрибками. • ускач, нав- 
скбки, учвал, чвалом. 
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НАВСКІС і НАВСКОСЙ. незм. 
1. Під кутом до когось або чогось. 
2. По діагоналі. // • навкіс і нав- 
косй. □ навскісний, присл. нав¬ 
скісно. 
НАВСТІЖ, незм. Дуже широко, 

на всю можливу ширину. Душй 
навстіж — про відкриту, щиру лю¬ 
дину. 
НАВСТОЯЧКИ, незм., розм. 

У стоячому положенні; стоячи. 
НАВТІКАЧА, незм., розм. Із ме¬ 

тою втекти; дуже швидко втікаючи. 
• навтіки і навтьокй. 
НАВУШНИК', а, ч.; у зверт. 

навушнику, розм. Людина, яка 
займається доносами. • нашіпту¬ 
вач, шептун, кляузник. □ навуш- 
ничати. 
НАВУШНИК2, а, ч., часто в мн. 

навушники. 1. Частина головного 
убору, яка закриває вуха. 2. При¬ 
стрій, який вставляється, прикла¬ 
дається або кріпиться до вух і доз¬ 
воляє прослуховувати щось. 
НАВХРЕСТ, незм. Двома лінія¬ 

ми, що перетинаються приблизно 
посередині. • хрестбм, хрестоподіб¬ 
но, навперехрест. 
НАВЧАТИ, аю, аєш, недок., НА¬ 

ВЧИТИ, чу, чйш, док. 1. Передава¬ 
ти комусь знання, уміння, досвід 
тощо. • учйти, просвіщати, (у на¬ 
вчальному закладі) викладати. 2. 
Давати настанови про те, як пра¬ 
вильно поводитись, робити щось. 
• повчати, наставляти, напучувати, 
напоумлювати, виховувати. 3. Готу¬ 
вати до певної діяльності. // □ на¬ 
вчання, навчальний. 
НАВШПЙНЬКИ і НАВ¬ 

ШПИНЬКАХ, незм. На кінчики 
(на кінчиках) пальців ніг. Ходити 
навшпиньках — запобігати перед 
кимсь, догоджати комусь. 
НАВ’ЯЗУВАТИ, ую, уеш, недок., 

НАВ’ЯЗАТИ, яжу, яжеш, док. 1. 
Прикріплювати предмет до чогось, 
зав’язавши. 2. Зв’язувати, прив’язу¬ 

вати у великій кількості. 3. Унаслі¬ 
док тиску, силоміць, усупереч ба¬ 
жанню змушувати прийняти пев¬ 
ні переконання, виконати якісь дії 
тощо. • накидати. 
НАГАДУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., НАГАДАТИ, даю, даєш, док. 
1. Примушувати когось або себе 
відновити в пам’яті певні події, кар¬ 
тини, факти тощо. Нагадати козГ 
смерть — нагадати комусь те, на 
що він схвильовано реагує, що його 
дуже турбує, а на інших не справ¬ 
ляє враження. • пригадувати. 2. 
Бути, здаватися подібним до когось 
або до чогось. • скидатися, уподіб¬ 
нюватися. // □ нагадування. 
НАГАЙ, я, ч. і НАГАЙКА, 

и, ж. Батіг зі сплетених ремінців із 
коротким пужалном. Скуштува¬ 
ти нагаїв — отримати удари нагая- 
ми. • канчук. □ нагаєвий. 
НАГАЛЬНИЙ, а, е. 1. Невідклад¬ 

ний, який потребує негайного вико¬ 
нання або вирішення. • негайний, 
терміновий, пекучий, спішний. 2. 
Дуже потрібний, важливий. • не¬ 
обхідний, насущний. □ нагальність, 
присл. нагально. 
НАГИНАТИ, аю, аєш, недок., 

НАГНІТИ, ну, неш, док. 1. Зміню¬ 
ючи форму предмета, опускати його 
частину або спрямовувати її в пев¬ 
ний бік. • нахиляти, схиляти, при¬ 
гинати, хилити, гнути. □ нагинання. 
2. розм. Примушувати, навертати до 
чогось. 
НАГІДКА, и, ж., частіше в мн. 

нагідки, дбк. Трав’яниста або півку- 
щова рослина родини складноцвіт- 
них з оранжево-жовтими квітками, 
зібраними в кошики. 
НАГІНКА, и, ж., розм. 1. Різке 

висловлення в очі незадоволення 
чиєюсь поведінкою, роботою ТОЩО. 

• прочуханка, прочухан, догана, 
рідк. натруска. Д Давати нагін- 
ку — лаяти, гостро критикувати. 
2. Напад із метою провчити. 3. Пере- 
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слідування, вороже ставлення. • го¬ 
ніння, гнбблення, гніт, утиски. 
НАГІР’Я. Я, с. Ділянка земної 

поверхні з поєднанням гірських 
масивів, плоскогір’їв, хребтів і до¬ 
лин, розташована загалом високо 
над рівнем моря. 
НАГЛЕДІТИ, джу, диш, док. 

Побачити в довкіллі певний пред¬ 
мет, звернути на нього увагу. • по¬ 
мітити, постерегтй, зауважити, на¬ 
бачити. 
НАГЛИЙ, а, е. 1. Який відбу¬ 

вається раптово, несподівано. • не¬ 
передбачений, несподіваний, рап- 
тбвий. 2. діад. Невідкладний, який 
потребує негайного виконання або 
розв’язання (з відтінком неспо¬ 
діванки). • нагальний, негайний. 
// □ наглість, присл. нагло. 
наглядати , а ю, аєш, недок., 

НАГЛЯНУТИ, ну, неш, док. 1. Спо¬ 
стерігаючи, контролювати чиїсь дії. 
• стежити, слідкувати, назирати. 
□ н аглйдач. 2. Стежити зором, 
остерігаючись чиїхсь дій. • пиль¬ 
нувати. // □ нагляд. 3. Роздивляю¬ 
чись, вибирати, вишукувати когось 
або щось. // □ наглядання. 
НАГОДА , и, ж. 1. Момент, 

який сприймається як зручний або 
доречний для чогось. 2. Ситуація, 
коли існують умови для вико¬ 
нання певних дій. А 3 нагоди чо¬ 
гось — у зв’язку з певними подія¬ 
ми.// • можливість, шанс, прйвід, 
вйпадок. □ нагодйтися, прина¬ 
гідний. 
НАГОДИТИСЯ, джуся, дйшся, 

док. 1. У певний момент з’явитися, 
опинитися в певному місці. 2. Відбу¬ 
тися в певний момент. • вйдатися, 
вйпасти, трапитися, підвернутися. 
// • наспіти, приспіти. 
НАГОЛОС, у, ч. 1. Виділення, 

підкреслення певної думки, тези 
тощо в мовленні. • акцент. 2. лінгв. 
Виділення силою голосу або під¬ 
вищенням тону певного звука чи 

складу в слові, а також знак, яким 
позначається таке виділення на 
письмі. • наголбшення, наголб- 
шування. // □ наголбшувати, діе- 
прикм. наголбшуваний, наголо¬ 
шений. 
НАГОРІ, незм. 1. У верхній або 

на верхній частині чогось, зверху. 
2. перен. В організації, яка за служ¬ 
бовою ієрархією розташована вище; 
у керівництві. // • угорі. 
НАГОРОДА, и. ж. 1. Те, що сприй¬ 

мається як відзначення за хороші 
справи, заслуги, чесноти тощо. 
2. Відзнака, яка вручається люди¬ 
ні за досягнення в праці, героїчні 
вчинки тощо. // • винагорбда, від- 
дйка, відзнака, премія, приз. □ на- 
горбджувати, нагорбджування, 
нагорбдження, нагорбдний, винаго¬ 
роджувати. 
НАГОРТАТИ, йю, аеш, недок., 

НАГОРНУТИ, ну, неш, док. Гор¬ 
нучи, збирати велику кількість чо¬ 
гось одне на одне. □ нагортання, 
діеприкм. нагбрнутий і нагбрнений. 
НАГОРУ, незм. У напрямку верх¬ 

ньої частини, на поверхню. • угбру, 
увйсь, наверх. 
НАГОСТРЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., НАГОСТРЙТИ, рю, риш, док. 
Робити гострим. • гострйти, точйти, 
затбчувати. □ нагбстрювання, на- 
гбстрення. 
НАГРЙМАТИ, аю, аеш, док. Су¬ 

воро зробити зауваження підвище¬ 
ним тоном, часто з виховною метою. 
• накричати. 
НАГРОМАДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., НАГРОМАДИТИ, джу, 
диш, док. 1. Згрібаючи, збирати пев¬ 
ну кількість чогось в одному місці. 
• скупчувати, навалювати, накла¬ 
дати, накидати, громадити. 2. По¬ 
ступово складаючи, збирати щось. 
• накопйчувати, назбйрувати, 
акумулювати. □ нагромаджувач. 
// □ нагромаджування, нагрома¬ 
дження. 
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НАД... Префікс, який надає сло- НАДВЕЧГР’Я, я, с. Час доби між 
ву значення вищої міри або того, днем і вечором; початок вечора, 
то виходить за певні межі, напр.: • надвечірній, надвечірок, 
надпровіднйк, надзавдання. НАДВІР, незм. У напрямку 
НАДАВАТИ1, даю, дабш, док. І. з приміщення назовні. 

Дати певну кількість чогось. 2. пе- НАДВОРІ, незм. 1. Зовні, просто 
рен. Побити. Надавати духопелів неба, не в приміщенні. 2. У природі, 
(стусанів), надавати по шйї — у навколишньому середовищі, 
сильно побити; Надавати чортів — НАДГОЛОДЬ, незм. Без достат- 
сильно побити або вилаяти. ньої кількості їжі, недоїдаючи, 
НАДАВАТИ2, даю, даєш, недок., з відчуттям голоду. 

НАДАТИ, дам, дасй, док. 1. Дава- НАДЗВИЧАЙНИЙ, а, е. 1. Дуже 
ти можливість мати щось, користу- сильний ступенем вияву. • винят- 
ватися чимсь. • присвоювати, при- кбвий, небувалий, неймовірний, не- 
суджувати, давати. 2. Примушувати абйякий, особлйвий. 2. Який викли- 
здійснити певний рух, обрати пев- кає почуття захоплення. • чудбвий, 
не спрямування чи перейти до яко- незвичайний, феноменальний, непе- 
гось стану. 3. Створювати в когось ревершений. 3. Який має особливе 
або в чогось нові зовнішні чи значення, заслуговує на виняткову 
внутрішні ознаки. Д Надавати увагу. • винятковий, екстраорди- 
знбчення — вважати щось важли- нарний, крайній. 4. Той, якого не 
вим, суттєвим; Надавати слбво — очікували, непередбачений, який ви¬ 
давати можливість виступити, ви- ходить за межі повсякденного жит- 
словитися. // □ надавання, на- тя, викликаний певною необхідніс- 
дання. тю. • екстремальний, екстрений, 
НАДАЛІ, незм. У майбутньому, позачергбвий, сенсаційний, 

на майбутній час. • наперед. //□ надзвичайність, присл. надзви- 
НАДАРМА, незм. Без користі, чайно, 

без результату від витрачених зу- НАДЗВУКОВЙЙ, а, е. Який має 
силь. • надаремно і надаремне, швидкість, вищу від швидкості по- 
даремно і даремне, дарма, марно, ширення звуку. 
□ надаремний. НАДЗЕЛЕНЬ, незм. Не зовсім 
НАДБАТИ, аю, аєш, док. Отри- достиглий (про плоди), 

мати у власність, як правило, у ре- НАДЙБУВАТИ, ую, уєш, недок., 
зультаті цілеспрямованих зусиль, НАДИБАТИ, аю, аєш, док., розм. 
поступового збирання. • набути, Зустрічати по дорозі, знаходити, 
придбати, зібрати, нажйти. □ на- переважно випадково. • натрап- 
дбання. ляти. 
НАДБУДОВА, и, ж. 1. Те, що НАДИТИ, джу, диш, недок. При* 

побудоване згори, додатково до тягати, приваблювати до себе, 
якоїсь споруди. 2. перен. Додаток • вабити, манити, принаджувати, 
До чогось основного, базового, спокушати. □ знаджувати, принада, 
//□ надбудовувати, надбудбвуван- принадний. 
ня, надбудування, надбудбвний. НАДЙХАТИ, аю, аєш, док. Ди- 
НАДВЕЛЙКИЙ, а, е. Дуже ве- хаючи, нагріти повітря або зробити 

ликий, який значно перевищує його душним, 
звичні межі, норми. • величезний. НАДИХАТИ, аю, аєш, недок., 
НАДВЕЧІР, незм. У час доби між НАДИХНУТИ, ну, неш, док. 1. Ви- 

Днем і вечором, перед вечором. кликати натхнення, душевне пїуіне- 
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сення, надавати внутрішніх сил. 
• одухотворяти, окрйлювати, на¬ 
снажувати, запалювати. 2. Спону¬ 
кати до якихсь дій, переважно ви¬ 
соких, благородних. // □ натхнення. 
НАДІЙНИЙ, а, е. Такий, на яко¬ 

го (який) можна покластися, який 
викликає повну довіру, не підво¬ 
дить. • вйпробуваний, перевірений, 
певний, вірний. □ надійність. 
НАДІЯ. ї, ж.; у зверт. надіє. 1. 

Сподівання на здійснення бажано¬ 
го, приємного. 2. Особа або пред¬ 
мет, на яку (на який) хтось покла¬ 
дається, сподівається, розраховує. 
// • сподіванка, мр ія. Д Жйти 
надією — дуже бажати здійснен¬ 
ня чогось; Покладати надію (на¬ 
дії) — розраховувати на когось, 
щось. -Ф Б^ти при надії — бути 
вагітною, чекати на пологи. □ на¬ 
діятися, надійний, безнадійний. 
НАДЛИШОК, шку, ч. Те, що ви¬ 

ходить за межі кількісної норми, 
перевищує її. • надмір, надмір¬ 
ність, зайвина. □ надлйшкбвий, 
надлйшкбвість. 
НАДЛЮДСЬКИЙ, а, е. Який 

перевищує звичайні людські озна¬ 
ки, властивості, можливості. 
НАДМІР, у, ч. 1. Те, що переви¬ 

щує звичайну кількісну міру, нор¬ 
му, потребу. • надлйшок, зайвина. 
2. Дуже велика кількість, високий 
ступінь чогось. // □ надмірний, над¬ 
мірність, надмірно. 
НАДМГРУ, незм. У кількості, що 

перевищує звичайну міру, норму, 
потребу. • надмірно, непомірно, 
занадто, дуже. 
НАДОКУЧАТИ, аю, аєш, недок., 

НАДОКУЧИТИ, чу, чиш,ло/с 1. Ста¬ 
вати таким, із чим уже нецікаво мати 
справу. 2. Ставати неприємним че¬ 
рез постійну наявність. • обридати. 
3. Постійно й нав’язливо звертати¬ 
ся з чимсь до людини.//• докучати, 
набридати. □ надокучання, надокуч¬ 
ливий, присл. надокучливо. 

НАДОЛУЖУВАТИ, жую, жуєш, 
недок., НАДОЛУЖИТИ, жу, жиш, 
док. Намагатися отримати або зро¬ 
бити щось замість пропущеного, 
згаяного, втраченого. • наздоганя¬ 
ти, компенсувати. □ надолужуван¬ 
ня, надолуження. 
НАДПРИРОДНИЙ, а,е. І. Який 

здається таким, що його не можна 
пояснити законами природи; що не 
підпорядковується законам приро¬ 
ди. • неземний, потойбічний. 2. Який 
перевищує звичайну норму, ступінь 
вияву. • неймовірний, виняткбвий, 
надзвичайний, небувалий. // □ над¬ 
природність. 
НАДПРОВІДНИК, а, ч. Речови 

на, опір якої проведенню електрич¬ 
ного струму за певної температури 
дорівнює нулю. □ надпровідний, 
надпровідність, надпровідникбвий. 
НАДРА, др, мн. 1. Глибини 

земної кори, у межах яких можли¬ 
вий видобуток корисних копалин 
2. Внутрішній простір, внутріш¬ 
ня частина чогось. // • глибйни. 
□ надровий. 
НАДРІЗ, у, ч. 1. Розріз, здійсне¬ 

ний частково, не до кінця. 2. Місце 
такого розрізу. // □ надрізати, над¬ 
різання. 
НАДСИЛАТИ , аю, аєш, недок., 

НАДІСЛАТИ, і шлю, ішлеш, док. 
Відправляти в певне місце з яко¬ 
юсь метою. • слати, відсилати, по¬ 
силати, присилати. □ надсилання. 

НАДСЙЛЬНИЙ, а, е. Виший за 
силу, спроможність. 
НАДТО, незм. 1. Більше від пев¬ 

ної норми, міри; більше, ніж по¬ 
трібно або годиться. • занадто, над¬ 
міру. 2. У першу чергу. • особливо, 
насамперед, передусім. 
НАДУЖИВАТИ, аю, аєш, не¬ 

док., НАДУЖЙТИ, живу, живеш, 
док. Занадто, понад міру викори¬ 
стовувати у своїх інтересах. • зло¬ 
вживати. □ надуживання, наду¬ 
життя. 
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НАДХМАРНИЙ, а, е. 1. Розта¬ 
шований вище за хмари. 2. перен. 
Дуже високий (про споруди, бу¬ 
дівлі). • височенний. 3. перен. Не¬ 
земний, небесний. 4 перен. Відірва¬ 
ний від дійсності. // □ надхмар’я. 
НАДХОДИТИ, оджу, бдиш, не- 

док., НАДІЙТИ, і йду, ійдеш, док. 
1. Приходити, наближатися, прибу¬ 
вати в якесь місце. • з’являтися, 
підходити. 2. Прибувати на місце 
призначення (про щось відправле¬ 
не) 3. Наближатися в часі. • на¬ 
ставати // □ надхбдження. 
НАДЧУТЛЙВИЙ, а, е. 1 На 

ділений дуже високою чутливістю, 
здатністю відчувати навколишні 
події та реагувати на них (про 
людей). 2. Який має дуже високу 
чутливість, здатність фіксувати не¬ 
значні зміни або впливи (про при¬ 
лади). // □ надчутлйвість. 
НАЖИВАТИ, аю, аєш, недок., 

НАЖЙТИ, живу, живеш, ДОК. 1. 

Набувати у власність певну кіль¬ 
кість чогось у ході життя. • набува¬ 
ти, тільки док. надбати, придбати. 
2 Здобувати в ході життя. // □ на¬ 
живання. 
назагАл, незм. У загальних 

рисах; у середньому, у цілому. 
• узагалі, загалбм. 
назад, незм. 1. У напрямку, 

протилежному до напрямку попе¬ 
реднього руху. • навспак. 2. У на¬ 
прямку до задньої частини. 3. На 
те саме місце, що й раніше. 4. У ми¬ 
нулий час. □ назадницький, назад- 
ництво. 
НАЗВА, и , ж. 1. Словесне наймену¬ 

вання, позначення чогось. • наймення. 
^ Одна |тільки] н&зва — про когось 
або щось, хто (що) не має суті, ознак, 
які відповідали б назві. □ називати, 
називання, назвисько, називнйй 
(відмінок). 2. Заголовок твору 
мистецтва, статті тощо. • тйтул. 
. НАЗДОГАД. НАВЗДОГАД 
1 НАВДОГАД, незм. Не маючи 

вірогідної, точної інформації. 
На |в]здогад буряків | щоб далй 

капусти] — говорячи про одне, 
мати на увазі інше. 
НАЗДОГАНЯТИ , яю, яєш, не¬ 

док., НАЗДОГНАТИ, жену, женеш, 
док. 1. Наближатися або намагати¬ 
ся наблизитися до того, хто (що) 
рухається попереду. • доганяти. 2. 
Намагатися отримати або зробити 
щось замість пропущеного, згаяно¬ 
го, втраченого. • надолужувати. 3. 
перен. Дорівнюватися в успіхах, 
досягненнях до когось, чогось ін¬ 
шого. 
НАЗИРАТИ, аю, аєш, недок., 

розм. Спостерігати за чиїмись дія¬ 
ми або за чим-небудь, часто погля¬ 
даючи. • стежити, слідкувати, на¬ 
глядати. □ назирання, назирці, 
назирцем. 
НАЗИРЦІ і НАЗИРЦЕМ, незм. 

1. Слідом, не випускаючи когось або 
чогось зі свого поля зору. • услід. 
Л Назирці ходйти — постійно бути 
біля когось; стежити за кимсь. 2. 
Дуже обережно, потайки. • крадь¬ 
кома, непомітно, потай. 
НАЗНАВАТИ, знаю, знабш, не¬ 

док., НАЗНАТИ, знаю, знаєш, док., 
розм. Довідуватися про існування 
когось або чогось. • дізнаватися, ви¬ 
відувати. 
НАЗОВНІ, незм. 1. Із середини 

чогось у довколишній простір, за 
межі чогось. 2. перен. На за¬ 
гальний огляд, загальну відомість. 
3. На зовнішній вигляд, зовніш¬ 
ньо. 
НАЗОВСІМ , незм. На весь на¬ 

ступний час. • назавждй, навіки, 
навічно, остатбчно. 
НАЗУСТРІЧ, незм. І. У напрям¬ 

ку до когось або чогось, хто (що) 
рухається в зустрічному напрямку 
до суб’єкта. 2. Взаємно наближаю¬ 
чись одне до одного. • навстріч. 
Л Ітй назустріч — а) погоджува¬ 
тись із кимсь, зважати на чиїсь по- 
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бажання, підтримувати, сприяти; 
б) не відступати перед чимсь. 
НАЇДОК, дку, ч. Те, що вживаєть¬ 

ся в їжу. • страва, харч, їжа, розм. 
потрава. 
НАЇЖАЧУВАТИ, ую, уєш, //е- 

док., НАЇЖАЧИТИ, чу, чиш, док. 
1. Піднімати (шерсть, щетину тощо). 
• настовбурчувати. 2. Виставляти на¬ 
зовні якісь гострі предмети, подібні 
до голок їжака. 
НАЇЖАЧУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

не док., НАЇЖАЧИТИСЯ. чуся, ЧИШ- 

ся, док. 1. Піднімати шерсть, щети¬ 
ну тощо від страху, зла, для захисту. 
• настовбурчуватися. 2. Набувати 
настороженого, недовірливого, го¬ 
тового до опору вигляду, схожого 
на вигляд їжака. • ошкірятися, ощи¬ 
ритися. 
НАЇЖДЖАТИ, аю, аєш і НАЇЗ- 

ДЙТИ, їжджу, їздиш, недок., НА¬ 
ЇХАТИ, їду, їдеш, док. І. При- 
іжджати в якій-небудь кількості. 
2. Приїжджати час від часу, нена¬ 
довго. • заїжджати, навідуватись, 
відвідувати. 3. Ідучи, натикатися, на¬ 
трапляти на когось або щось. • на¬ 
штовхуватися. 4. розм. Висувати 
претензії, висловлювати невдоволен¬ 
ня чиїмись діями. // □ наїжджання, 
наїзд. ^ 
НАЙ... Префікс прикметників, 

який служить для утворення най¬ 
вищого ступеня порівняння й озна¬ 
чає найвищий ступінь вияву ознаки, 
напр.: найвідбміший, найповніший. 
НАЙДА, и, ч. і ж.;узверт. найдо, 

розм. Той, кого знайшли. • знайда. 
НАИМАТИ, маю, м£єш, недок., 

НАЙНЯТИ. йму, ймеш, док. І. Бра¬ 
ти, приймати на роботу, службу, 
здебільшого тимчасову. • залуча¬ 
ти, прилучати, набирати, вербува¬ 
ти, підряджати. □ найманець, 
найманський. 2. Віддавати на ро¬ 
боту, службу, у найми. • улаштб- 
вувати. □ найми, наймит. 3. Брати 
в користування за плату на певний 

час. • винаймбти, орендувати. 
□ наймач, квартиронаймач. 4. Зда¬ 
вати в тимчасове користування. 
//□ найматися, наймання. 
НАЙМЕНУВАТИ, ую, уєш, док. 

Дати чомусь назву, найменуван¬ 
ня. • назвати, наректй, прозвати. 
□ найменування. 
НАЙПЕРШИЙ, а,е. І.Я кий ро¬ 

биться передусім. • першочергб- 
вий, головнйй. 2. Який відбуваєть¬ 
ся раніше за все інше. • початкбвий. 
3. Який має найбільше значення, 
займає найвище становище тощо. 
• головнйй, провіднйй, основнйй. 
// • перший. 
НАКАЗУВАТИ, ую, уєш, недок, 

НАКАЗАТИ, кажу, кажеш, док. 1. 
Віддавати комусь розпорядження, 
команду виконувати певні дії. • ве¬ 
літи, розпоряджатися, розм. загаду¬ 
вати. 2. Давати комусь поради, по¬ 
вчання тощо з приводу поведінки. 

Наказати дбвго жйти — помер¬ 
ти, перестати існувати. // □ наказу¬ 
вання, наказ, наказбвий, наказнйй. 
НАКИДАТИ ', аю, аєш, недок. 

НАКЙДАТИ, аю, аєш, док. 1. Ки¬ 
дати певну кількість чогось. • на¬ 
валювати, зсипати. 2. Створювати 
чернетковий, приблизний варіант 
якогось малюнка, плану; планува¬ 
ти майбутні заходи, роботу. // □ на¬ 
кидання. 
НАКИДАТИ2, аю, аєш, недок., 

НАКЙНУТИ, ну, неш, док. 1. Кид¬ 
ком надівати, накладати предмет на 
предмет. 2. Легко, недбало одяга¬ 
ти. □ накйдка. 3. Додавати певну 
суму до ціни, платні тощо. • набав¬ 
ляти, додавати. 4. Покладати на 
когось певні обов’язки. • наванта¬ 
жувати. 5. Нав’язувати комусь певні 
думки, переконання проти його волі. 
4- Накид&ти оком — звертати на 
щось увагу, зацікавлюватися чимсь, 
придивлятися до чогось; Накидати 
ярмо (петлю): а) робити когось за¬ 
лежним, підпорювати своїй владі: 
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б) братися за важку, виснажливу ро¬ 
боту. // □ накидання, накидка, на¬ 
кидний. 
НАКИП, у, ч. 1. Твердий наліт, 

який утворюється на стінках і на 
дні посуду, у якому постійно кип’я¬ 
тять воду. • бсад. 2. Піна, яка утво¬ 
рюється на поверхні рідини, що 
кипить. // □ накипати, накипний. 
НАКЛАД, у, ч. Кількість при¬ 

мірників, якою виходить друковане 
видання. • тираж. 
НАКЛАДАТИ , даю, даєш, не¬ 

док., НАКЛАСТИ, аду, адеш, док. 
1. Класти певну кількість чогось. 
• складати. □ наклад, накладаль¬ 
ник. 2. Покривати зверху чимсь. 
Д Накладати відбйток — впливати 
на розвиток чогось. □ накладнйй. 
3. Наносити на якусь поверхню тон¬ 
кий шар речовини. 4. Змушувати до 
виконання певних обов’язків. • по¬ 
кладати. Д Наклад&ти обмежен¬ 
ня — обмежувати в певних діях; 
Накладати стйгнення — карати за 
неправильні або шкідливі дії; На¬ 
кладати штраф — примушувати 
сплатити штрафну суму. ^ Накла¬ 
дати головою (життгім) — гину¬ 
ти; Наклад&ти здорбв’ям — під¬ 
ривати свої фізичні сили, стан; 
Наклад&ти на сббе руки — чинити 
самогубство; Накладати р^ку — 
заволодівати чимсь, привласню¬ 
вати, починати розпоряджатися 
чимсь. // □ накладання, наклад, 
накладка. 
НАКЛЕП, у, ч. Навмисне поши¬ 

рення неправдивих відомостей із 
метою зганьбити, заплямувати ко¬ 
гось, а також самі ці відомості. 
• наговір, обмбва, інсинуація, 
плітка, поговір, огуда. □ наклепник, 
наклепницький. 
НАКЛИКАТИ, аю, аєш, недок., 

НАКЛИКАТИ, йчу, йчеш, док. 1. 
Скликати певну кількість когось. 2. 
Якимись діями або словами нібито 
спричинювати виникнення чогось, 

найчастіше небажаного. • напус¬ 
кати, насилати. 3. Створювати певні 
думки, настрій, стан тощо. • навію¬ 
вати, навертати, вселяти. // □ на¬ 
кликання. 
НАКОЇТИ, бю, бїш, док. Зроби¬ 

ти вчинок або вчинки з поганими 
наслідками. • наробйти. 
НАКОПИЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., НАКОПИЧИТИ, чу, чиш, док. 
Поступово збільшуючи кількість, 
збирати щось. • нагромаджувати, 
назбйрувати, акумулювати. □ на- 
копйчування, накопйчення, нако- 
пйчувальний, накопйчувач. 
НАКРЕСЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., накреслити , ЛЮ, ЛИШ, 

док. 1. Зображувати за допомогою 
креслення. • креслити. 2. Зобра¬ 
жувати щось на поверхні. 3. пе- 
рен. Наперед, заздалегідь планува¬ 
ти щось. • намічати, прикидати. 
// □ накреслювання, накреслення. 
НАКУЛЬГУВАТИ, гую, гуєш, не¬ 

док. Припадати на одну ногу під час 
ходіння. □ накульгування. 
НАЛАГОДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., НАЛАГОДИТИ, джу, диш, 
док. 1. Надавати нормального, 
потрібного стану (як правило, 
після погіршення). • упорядкбву- 
вати, налаштбвувати, ладити. 2. За¬ 
ново створювати, організовувати. 
• улаштбвувати, установлювати, 
зав’язувати. □ налагоджувальний. 
3. Надавати звучанню музичного 
інструмента потрібних характерис¬ 
тик. • налаштбвувати. // □ налаго¬ 
джування, налагодження, налаго¬ 
дженість. 
НАЛАШТОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., налаштувати, ую, уєш, 
док. 1. Доводити до потрібного 
стану. • упорядкбвувати, ладити, 
налагоджувати. 2. Надавати ко¬ 
мусь певного ходу думок, перекону¬ 
вати в певних поглядах. • схиляти. 
3. Надавати звучанню музичного 
інструмента потрібних характеристик. 
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• налагоджувати. // □ налаштбву- 
вання, налаштування. 
НАЛЕЖАТИ, жу, жиш, недок. І. 

Перебувати в чиїйсь власності, роз¬ 
порядженні. 2. Бути кимось здійсне¬ 
ним, створеним. 3. Бути комусь вла¬ 
стивим, притаманним. 4. Входити до 
якогось виду, розряду тощо. • від¬ 
носитися, зараховуватися. 5. Указує 
на необхідність, загальнопри- 
йнятість чогось. Д Як належить — 
як заведено, як прийнято. На¬ 
лежати пер^ кого, чиєму— про ав¬ 
торство друкованого (написаного) 
твору. □ належний, належність, 
присл. належно. 
НАЛ £ЖН И Й, а, е. 1. Який пере¬ 

буває в чиїйсь власності, розпоря¬ 
дженні. 2. Який має прямий стосу¬ 
нок до чогось, є складовою частиною 
чогось. 3. Потрібний, необхідний. 4. 
Який відповідає правильному уявлен¬ 
ню про щось. Віддавати належне — 
високо оцінювати когось, щось, 
визнавати чиїсь заслуги, успіхи. 
• слушний, відповідний, доцільний. 
НАЛИВАТИ, аю, аєш, недок., 

НАЛ ЙТИ і рідко НАЛЛЯТИ, ллю, 
ллбш, док. 1. Переміщувати рідину 
в певну посудину або в певне місце. 
• заливати, вливати, (рідку стра¬ 
ву) насипати, (з посудини, з крана 
тощо) наточувати, націджувати. 

Як свинцем (чавуном) на- 
лйтий — надзвичайно важкий. 
□ наливання, наливальник, на- 
лйвка, наливнйй, наливатися, на- 
лйвчастий. 2. Заповнювати якимись 
почуттями, властивостями тощо. 
НАЛЙГАЧ, а, ч. Мотузка, на якій 

водять худобу. Водйти на на- 
лйгачі — позбавляти самостійності, 
примушувати виконувати чужу 
волю; На налйгачі (налйгачем) не 
затйгнеш — про вперту відмову 
виконувати певні дії або бути в пев¬ 
ному місці. 
НАЛ ГЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

НАЛІЧЙТИ, ічу, ічиш, док. 1. Ви¬ 

значати, з’ясовувати кількість чо¬ 
гось за допомогою лічби. □ налічу¬ 
вання, налічення. 2. тільки недок. 
Мати в собі, у своєму складі, якусь 
кількість. • нарахбвувати, містйти 
НАЛЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

НАЛЯГТЙ,яжу, яжеш, док. 1. Роз¬ 
міщуватися згори, тиснучи на ко¬ 
гось, щось. • навалюватися, спира¬ 
тися. 2. Рішуче, з докладанням 
зусиль виконувати дію. 3. Інтенсив¬ 
но, з охотою щось робити • натис¬ 
кати, допадатися. 4. з прийм. на. 
Спрямовувати всі зусилля на пев¬ 
ний об’єкт. Налягати на нбги — 
прискорювати ходу. // □ налягання. 
НАМАГАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок. Пробувати щось зробити, 
часто без упевненості в підсумко¬ 
вому успіху. • старатися, прагну¬ 
ти, силкуватися. □ намагання. 
НАМАРНЕ і НАМАРНО, незм. 

Без результату, без наслідків. • на¬ 
даремне, даремно, марно. 
НАМЕТ, у, ч. Тимчасова спору¬ 

да з міцної тканини. • шатрб, 
курінь. □ наметовий. 
НАМЙСТО, а, с. Набір однако¬ 

вих або схожих невеличких прикрас, 
який жінки носять на нитці на шиї. 
• (із самоцвітів) кольє, діал. коралі. 

Як свині в намйсті — зовсім не 
личить. □ намйстечко, намистйна 
НАМІРЯТИСЯ, яюся, яєшся, не¬ 

док., НАМГРИТИСЯ, рюся, ришся, 
док. 1. Збиратися, планувати роби¬ 
ти щось. • задумувати, замйслюва- 
ти, пориватися, наважуватися. 
□ намір. 2. Націлюватися, замаху- 
ватися на когось, щось. • заміря¬ 
тися. 
НАМГТКА, и, ж. Старовинний 

жіночий головний убір у вигляді 
покривала, яким заміжні жінки 
повивали голову. 
НАМОВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

НАМОВИТИ, ВЛЮ, ВИШ, ДОК. 1. 
Переконувати когось виконати певні 
дії, здебільшого такі, що сприйма- 
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ються негативно. • підмовляти, 
підбивати, схилити, підбурювати, 
підохочувати, провокувати. 2. Роз¬ 
повсюджувати про когось неправ¬ 
диві відомості. • наговорювати. 
//□ намовлення і намбвлення, на¬ 
мова, намовник. 
НАМАЛ, у, ч. 1. Осад на дні во¬ 

дойм, який складається з безлічі 
дуже дрібних частинок. • мул, глей. 
2. Шар піску, землі, нанесений те¬ 
чією річки. // □ намулистий. 
НАМАЛЮВАТИ, юю, юєш, не- 

док., НАМАЛЯТИ, яю, яєш і НА- 
мАлити, лю, лиш, док. Ушкоджу¬ 
вати частину тіла внаслідок тертя 
об щось. • натирати. Намалюва¬ 
ти (намозолювати) бчі — набрида¬ 
ти своєю присутністю або багатора¬ 
зовим показуванням чогось. 
НАНІВЕЦЬ, незм. До безре¬ 

зультатного завершення, намар¬ 
не. Звестй нанівець — довести 
справу до безрезультатного за¬ 
вершення або змарнувати вже 
зроблене; Зійтй (пітй) нанівець — 
утратити важливі ознаки, залиши¬ 
тися без результатів. • нінащо, 
унівець. 
НАНОСИТИ, бшу, бсиш, недок., 

НАНЕСТИ, су, сеш, док. І.Пр ино- 
сити певну кількість чогось. • на¬ 
громаджувати. 2. Укривати поверх¬ 
ню чогось шаром певної речовини. 
• покривати, накладати, намащу¬ 
вати. 3. Робити на чомусь певні по¬ 
значки. • позначати. [/ □ нанесен¬ 
ня, наносний. 
НАНОСИТИ, ошу, бсиш, док. 

Принести певну кількість чогось 
за багато разів. 
НАОДИНЦІ, незм. І. Без присут¬ 

ності інших, сам на сам із кимсь. 
• віч-на-віч, тет-а-тет. 2. Перебу¬ 
ваючи на самоті. 
НАОПАШКИ, незм. Недбало 

накинувши на себе (про одяг). 
НАОСЛІП, незм. 1. Не бачачи 

нічого, не керуючись зоровими 

відчуттями. • сліпма, сліпцем, на- 
впбмацки. 2. перен. Не маючи віро¬ 
гідної інформації, певного плану 
тощо. • навманнй, на[в]здогад. 
НАОСТАНКУ, незм. У завер¬ 

шальній частині чогось. • напрй- 
кінцї, насамкінець, нарешті. 
НАОЧНИЙ, а, е. 1. Який легко 

піддається спостереженню за допо¬ 
могою зору, безпосередньому бачен¬ 
ню. • очевйдний, вйдимий, зрймий, 
неприхбваний, явний. 2. Який доз¬ 
воляє легко побачити, усвідомити 
щось. • промбвистий, перекбнливий. 
3. Пов’язаний із показуванням пред¬ 
метів під час їх вивчення. // □ на- 
бчність, присл. набчно. 
НАПАД, у, ч. 1. Дія за значен¬ 

ням нападати. • агресія, втбргнен- 
ня, навала, нашестя, набіг, розм. 
наскок. 2. Різке загострення, поси¬ 
лення чогось (хвороби, злості тощо). 
3. Група гравців у спортивній 
команді, функцією яких є атака 
воріт суперника. 
НАПАДАТИ, даю, даєш, недок., 

НАПАСТИ, пад^, падеш, док. 1. 
Виявляти агресію, чинити ворожі дії 
щодо когось. • атакувати, накида¬ 
тися, набігати, налітати, наскаку¬ 
вати. □ нападки, нападник. 2. Охоп¬ 
лювати (про думки, переживання). 
• нахбдити, навалюватися. // □ на¬ 
пад, нападатися. 3. Виявляти, зустрі¬ 
чати когось, щось, часто раптово. 
• знахбдити. Нападати (натрап- 
лйти) на слід — знаходити сліди, 
ознаки перебування або руху когось; 
Не на такбго (тбго) напйв — запе¬ 
речення недооцінки когось. 
НАПАДНИК, а, ч.; у зверт. на¬ 

паднику. І. Той, хто здійснює напад 
на когось, щось. • агресор, крйвд- 
ник. 2. Гравець лінії атаки спортив¬ 
ної команди. • фбрвард. □ на¬ 
падницький. 
НАПАМ’ЯТЬ. незм. Добре па¬ 

м’ятаючи послідовність, порядок, 
зміст чогось. 
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НАПЕВНЕ і НАПЕВНО, незм. 
І. Без сумнівів, без побоювань по- 
милитися, з чітким знанням чогось. 
• певно, чітко. 2. Обов’язково, не¬ 
одмінно, безперечно. 3. вставн. сл. 
Уживається для вираження ви¬ 
сокої ймовірності того, про що 
говориться, хоч і без цілковитої 
впевненості в його реальності. 
• імовірно, можливо, очевидно, 
мабуть. 
НАПЕРЕВАГИ і НАВПЕРЕВА¬ 

ГИ, незм. Тримаючи щось готовим 
до замаху, удару. 
НАПЕРЕДОДНІ, незм. Безпосе¬ 

редньо в часі перед початком пев¬ 
• V них подій, як правило — за день. 

НАПЕРЕКІР, незм. Протилеж¬ 
ним чином до чогось, із метою 
заперечити щось, не погоджуючись. 
• навпакй, усупереч, розм. на¬ 
супроти. 
НАПЙЛОК, лка, ч. Сталевий 

інструмент у вигляді бруска з на¬ 
січкою, що використовується для 
шліфування металевих та деяких 
інших виробів. • терпуг. □ напйл- 
ковий. 
НАПИНАТИ, аю, аєш, нелок., 

НАПНУТИ і НАП’ЯСТИ, пну, 
пнеш, док. 1. Напружуючись, 
розтягати довгий тонкий предмет. 
• натягати. 2. Розміщувати тка¬ 
нину або виріб із тканини між 
кількома точками. • розпускати, 
надимати. 3. розм. Недбало одяга¬ 
ти. • натягати. // □ напинання, 
напинало. 
НАПИС, у, ч. Слово або корот¬ 

кий текст на чомусь. □ написати, 
написання. 
НАП ЙТУВАТИ, ую, уєш, нелок., 

НАПИТАТИ, аю, аєш, док., розм. 
Ставити запитання багатьом із ме¬ 
тою довідатися потрібну інформа¬ 
цію про якийсь предмет, що ціка¬ 
вить. □ напйтування. 
НАПІВ... Префікс, що означає 

половинну або часткову міру вияву 

чогось, напр.: напівкруглий, на* 
півдйкий. 
НАПІДПЙТКУ, незм. У стані 

легкого алкогольного сп’яніння, 
вйпивши, хильнувши. 
НАПГЙ, пбю, ч. Рідина (крім про¬ 

стої води), яка використовується для 
пиття. • питвб, (переважно хміль¬ 
ний) трунок. 
НАПЛГЧНИК, а, ч. Су мка або 

мішок на ремінцях, який носять за 
плечима. • рюкзак, ранець. 
НАПОВНЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

лок., НАПОВНИТИ, ню, ниш, док. 
1. Робити повним. • запбвнювати. 
2. Займати простір усередині чо¬ 
гось. • спбвнювати, запбвнювати, 
насйчувати, укладати. □ напов¬ 
нювач. 3. перен. Створювати силь¬ 
не почуття (радості, суму тощо). 
• спбвнювати, перепбвнювати. 
// □ напбвнювання, напбвнення, на¬ 
повненість. 
НАПОГОТОВІ, незм. У стані го¬ 

товності. • наготбві, насторбжі. 
НАПОЛЕГЛИВИЙ, а, е 

І. Який уперто, цілеспрямовано 
досягає своєї мети. 2. Спрямо¬ 
ваний на вперте досягнення пев¬ 
ної мети. 3. Який виражає, 
містить у собі впертість, завзят¬ 
тя. • настійливий, настйрний, на- 
пбристий, невідступний, завзйтий. 
// □ наполегливість, присл. напо¬ 
легливо. 
НАПОЛОХАТИ, аю, аєш, док. 

Різко, раптово злякати. • наляка¬ 
ти. □ наполохатися, наполбханий, 
присл. наполбхано. 
НАПОЛЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

НАПОЛЯГТИ, йжу, яжеш, док. 
1. Уперто вимагати, домагатися 
здійснення чогось. Д Наполягати 
на свобму — уперто відстоювати 
свою думку. • добиватися, напосі¬ 
дати, затйтися. 2. Спрямовувати 
зусилля на певний предмет, занят¬ 
тя. • налягати. // □ наполягання, 
наполегливий. 
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НАПОСІДАТИ , аю, аєш, недок., 
НАПОСІСТИ, сяду, сйдеш, док. І. 
Чинити тиск, напад, атаку знач¬ 
ними силами. • навалюватися. 2. 
Тіснити когось, наступаючи. • на¬ 
пирати. 3. Цілеспрямовано, агресив¬ 
но вимагати чогось. • наполягати, 
добиватися, домагатися. 4. розм. 
Охоплювати (про думки, емоції). 
• нападати, налягати, проймати. 
//□ напосідання, напосідатися. 
НАПОУМЛЯТИ, йю, йєш, не¬ 

док., НАПОУМИТИ, млю, миш, 
док. Навчати, як потрібно діяти 
в певних ситуаціях; давати поради. 
• повчати, наставляти, напучувати, 
навчати. □ напоумлйння, напоум¬ 
лення. 
НАПОХВАТІ , незм. Під рукою, 

так, що постійно є можливість ско¬ 
ристатися. • напоготбві, наготбві. 
НАПРАВЛЯТИ , яю, йєш, не¬ 

док., НАПРАВИТИ, влю, виш, док. 
1. Спрямовувати, посилати в певно¬ 
му напрямку. • скербвувати. 2. розм. 
Навчати правильних дій, учинків. 
• наставлйти, навчати, напучува¬ 
ти. 3. Лагодити, доводити до ладу 
щось зіпсоване. • ремонтувати, ви¬ 
правляти. 4. Гострити предмет. • на¬ 
гострювати, вигбстрювати. 5. Нада¬ 
вати музичному інструментові певних 
характеристик звуку. • налаштбву- 
вати, налагоджувати. Направля¬ 
ти стбпи (крбки) куди— іти, виру¬ 
шати кудись. // □ направлйння, 
направлення. 
НАПРИЗВОЛЯЩЕ , незм. (зі 

словами «залишити», «покинути» 
тощо). Не турбуючись про подаль¬ 
шу долю, часто в неприємних або 
загрозливих обставинах. 
НАПРЙКІНЦГ, незм. У завер¬ 

шальний період, момент чогось; не¬ 
задовго до закінчення чогось або 
безпосередньо перед закінченням. 
• наостанку, насамкінець. 
НАПРИКЛАД, незм., вставн. сл. 

Уживається на позначення того, що 

сказане далі є прикладом для сказа¬ 
ного вище. • приміром. 
НАПРОВЕСНІ, незм. На почат¬ 

ку весни, ранньою весною. 
НАПРОПАЛЕ, незм. Без думок 

про наслідки, без розсудливості. 
напрОчу; І, незм. 1. Викликаю¬ 

чи захоплення. 2. Значною мірою, 
дуже. // • навдивовйжу, надзвичай¬ 
но, неймовірно. 
НАПРУГА, и, ж. 1. Стан, який 

потребує зусиль, концентрації сили, 
енергії. • напруження, натуга. 2. 
перен. Ускладнення в спілкуванні 
або стосунках. 3. фіз. Енергетична 
характеристика ділянок електрично¬ 
го поля, що дорівнює роботі для 
переміщення одиниці електричного 
заряду між певними точками. 
НАПРУЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., НАПРУЖИТИ, жу, жиш,док. 
1. Збільшувати докладання зу¬ 
силь, концентрацію сил, енергії. 
• натужувати, зосереджувати, мо¬ 
білізувати. □ напружування, на¬ 
пруження, напружений, напру¬ 
женість, присл. напружено. 2. перен., 
розм. Примушувати виконувати пев¬ 
ну роботу, дії. 
НАПРЯМ, у і НАПРЯМОК, мку, 

ч. 1. Лінія руху або розташування 
когось, чогось. 2. Шлях розвитку 
певних подій, явищ, їхня спрямо¬ 
ваність. • курс, спрямування. 3. 
Група об’єднаних спільними погля¬ 
дами особистостей і явищ у су¬ 
спільстві, науці, мистецтві тощо. 
• течія, шкбла, угрупбвання. 
НАПРЯМЛЯТИ, лйю, лйєш, не¬ 

док., НАПРЯМЙТИ, мліЬ, мйш, 
док. Те саме, що направлйти 
(у 1 знач.). • спрямбвувати, скерб¬ 
вувати. □ напрям, напрямок, на- 
прямнйй, їм. напрямна, на[в]прямкй. 
НАПУВАТИ, аю, аєш, недок., 

НАПОЇТИ, ою, бїш, док. 1. Давати 
комусь напитися води або іншої 
рідини. • поїти, напбювати. □ на¬ 
пувальний. 2. перен. Наповнювати, 
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насичувати водою, вологою. • зрб- 
шувати, зволбжувати. 3. перен. На¬ 
повнювати, насичувати. // □ напу¬ 
вання, напбювання. 
НАПУТНІЙ, я, є. Який відбу¬ 

вається напередодні від’їзду когось 
у дорогу, напередодні якоїсь важ¬ 
ливої події, на початку чогось (про 
повчання, промову, пораду тощо). 
□ напучувати, напуття, напутник. 
НАПУЧУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., НАПУТЙТИ, учу, утйш, док. 
Навчати правильних дій, учин¬ 
ків (часто перед початком чогось 
важливого, перед від’їздом тощо). 
• наставлйти, повчати, направляти. 
□ напучування, напучення. 
НАРАДА, и, ж. Спільне обгово¬ 

рювання, розв’язування певних пи¬ 
тань, проблем. • засідання, збори, 
консультація. 
НАРАЖАТИ, аю, аєш і НА¬ 

РАЖУВАТИ, ую, уєш, недок., НА- 
РАЗЙТИ, ажу, азйш, док. На¬ 
ражати на небезпеку (загрбзу, 
неприємність тощо) —створювати 
небезпечні (неприємні тощо) умо¬ 
ви, обставини. • підставлйти. □ на¬ 
ражатися, наражуватися, нара- 
ження. 
НАРАЗІ, незм. 1. У поточний мо¬ 

мент. • зараз, нйні, тепер. 2. Поки 
що, тимчасово. 
НАРАХОВУВАТИ, ую, уєш, 

НАРАХУВАТИ, ую, уєш, док, 1. Ви¬ 
значати, з’ясовувати кількість чо¬ 
гось за допомогою лічби. 2. Відно¬ 
сити на чийсь рахунок (переважно 
про кошти) □ нарахбвування, на¬ 
рахування. 3. тільки недок. Мати 
в собі якусь кількість. • налічува¬ 
ти, містйти. 

НАРДЕП, а, ч. Н ародний де¬ 
путат (скорочення). □ нарде- 
півський. 
НАРЕЧЕНА, ної, ж.;узверт. на¬ 

речена. Жінка в час від заручин до 
заміжжя; жінка, яка повідомила про 
своє майбутнє заміжжя. • молода. 

НАРЕЧЕНИЙ, ного, ч.; у зверт. 
наречений. Чоловік у час від зару¬ 
чин до одруження; чоловік, який по¬ 
відомив про своє майбутнє одружен¬ 
ня. • женйх, молодйй. 
НАРЕШТІ, незм. 1. Наприкінці 

чогось. • наостанку. 2. У кінцевому 
результаті, у підсумку. 3. Після 
тривалого очікування, сподівання 
тощо. • врешті, врешті-решт. 
НАРИС, у, ч. 1. Невеликий 

оповідний художньо-публіцистич¬ 
ний твір, у якому відтворюються ре¬ 
альні події, факти. □ нарисбвий, 
нарисбвість, нарисбвець. 2. Почат¬ 
ковий, приблизний варіант чогось, 
складений у загальних рисах. • на¬ 
черк (тексту), ескіз (малюнка, кар¬ 
тини або її частин). 
НАРИСИЙЙ, а, е. Д Нарисна 

геометрія — розділ геометрії, де 
вивчаються властивості просторо¬ 
вих фігур за їхніми зображеннями, 
а також методи побудови та власти¬ 
вості таких зображень. 
НАРГВНІ, незм. І. На одній лінії, 

на одному рівні. 2. На однакових, 
рівних умовах; однаково, так само. 
НАРІВНО, незм. На рівні, одна¬ 

кові частини. • пбрївну, порівно. 
НАРІЖНИЙ, а, е. 1. Розташова¬ 

ний на зовнішньому куті чогось або 
неподалік такого зовнішнього кута. 
□ наріжник. 2. перен. Основний, 
той, на якому щось будується, ґрун¬ 
тується. • головнйй, центральний, 
провіднйй. Ф Наріжний камінь — 
те, що лежить в основі, є базою, 
вихідним моментом для чогось. 
НАРІЖНИК, а, ч. Верхня части¬ 

на крокви на даху, де з’єднуються 
під кутом два бруси. 
НАРІЗИ И Й, а, е. Який існує або 

робиться окремо, не разом. • окре¬ 
мий, відокремлений, відособлений, 
розрізнений. □ нарізність, прнсл. 
нарізно. 
НАРІЗИ Й Й , а, е. 1. Який має 

нарізи. 2. Який нарізається або 
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одержується за допомогою нарізан¬ 
ня. 3. Який використовується для 
нарізання. 
НАРІКАТИ ', аю, аєш, недок., 

НАРЕКТИ, ечу, ечеш, док., заст., 
уроч. Давати ім’я, назву, титул 
тощо. • називати, іменувати, 
проголошувати. □ дієприкм. наре¬ 
чений. 
НАРІКАТИ2, аю, аєш, недок. 

Висловлювати невдоволення чимсь, 
скаржитись на щось. • жалітися, 
ремствувати, бідкатися, плакатися. 
□ нарікання. 
НАРГЧЧЯ, я, с. Група діалектів, 

говорів і говірок, властивих певній 
кількості людей; частина національ¬ 
ної мови. 
НАРКОМАНІЯ, ї, ж. Хвороба, 

пов’язана з нездоланним потягом до 
наркотичних речовин, а також яви¬ 
ще поширення цієї хвороби в су¬ 
спільстві. □ наркоман. 
НАРКОТИК, у, ч. 1. Речовина, 

що впливає на психіку людини, ви¬ 
кликає стан збудження організму 
з подальшим пригніченням нерво¬ 
вої системи. □ наркотизувати, нар¬ 
команія, наркологія, нарколог, нар- 
кобізнес. 2. перен. Те, сильна 
залежність від чого визначає 
поведінку людини. // □ наркотйч- 
ний. 
НАРОБИТИ, облю, ббиш, док. 

1. Зробити, створити велику 
кількість чогось. 2. Зробити якісь 
дії, що сприймаються як погані, 
засуджуються. • накоїти, скбїти. 
3. Стати причиною чогось. • спри- 
чинйти, привестй, призвестй. 
^ Наробйти крйку — почати 
кричати; Наробйти сміху — по¬ 
казати когось або щось у смішно¬ 
му вигляді. 
НАРОД, у, ч.;у зверт. народе. 1. 

Населення країни, об’єднане усві¬ 
домленням своєї спільності. • люд¬ 
ність, суспільство. 2. Форма націо¬ 
нальної та етнічної єдності. • нація, 

національність, нарбдність. 
// □ нарбдний, нарбдність; ужива¬ 
ються також народо- і народно-як 
перші частини складних слів, напр.: 
народознавство, нарбдно-визвбль- 
ний. 3. заст. Представники су¬ 
спільних низів (на противагу панів¬ 
ним верствам суспільства). Д Ітй 
в народ — вести просвітницьку 
діяльність серед суспільних низів. 
• чернь, плебс. □ нарбдний, наро- 
дбвець, нарбдник, нарбдництво, на- 
рбдницький. 4. Люди в певній 
кількості (часто великій). • загал. 
□ нарбдець. 
НАРОДЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., НАРОД ЙТИ, оджу, бдиш, 
док. 1. Давати життя, приводити 
на світ під час пологів. Як 
(у чбму) м&ти [на світ] народй- 
ла — зовсім без одягу. • родйти. 
2. перен. Давати початок, бути 
причиною появи чогось. • по¬ 
роджувати, започаткбвувати, ви¬ 
кликати, створювати, спричиняти. 
// □ нарбджуватися, нарбдження, 
розм. нарбдженець. 
НАРОДОЗНАВСТВО, а, с. На¬ 

ука, що вивчає побутові та куль¬ 
турні особливості народу або на¬ 
родів, проблеми його (їх) 
походження, розселення тощо. • ет- 
нолбгія, етнографія. □ народозна¬ 
вець, народознавчий. 
НАРУГА, и, ж. Відверте, демон¬ 

стративне, цілеспрямоване знущан¬ 
ня. • глум, висміювання, зганьблен¬ 
ня, зневага, знеславлення. 
НАСАМКІНЕЦЬ, незм. В остан¬ 

ню чергу, на завершення. • напрй- 
кінцї, наостанку. 
НАСАМПЕРЕД, незм. У першу 

чергу, перш за все. • передусім, 
спочатку, спершу. 
НАСЕЛЕННЯ, я, с.; у зверт. на¬ 

селення. Сукупність людей, які меш¬ 
кають у певному місці, на певній 
території. • людність, народ. □ на¬ 
селеність. 
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НАСЙЛУ, незм. З великими труд¬ 
нощами, зі значними зусиллями. 
• ледве, ледь. 
НАСИЛЬСТВО, а, с. Дії з за¬ 

стосуванням фізичної або пси¬ 
хічної сили щодо когось. • при¬ 
мушування, силування, принука, 
ґвалт. □ насильник, насиль¬ 
ницький. 
НАСИП, у, ч. Протяжне під¬ 

вищення на місцевості, насипане 
землею, камінням або іншою сип¬ 
кою породою. • вал. 
НАСИЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., НАСИТЙТИ, сичу, ситйш, 
док. 1. Годувати до появи відчуття 
ситості. • живйти, нагодбвувати. 
2. Збільшувати концентрацію, на¬ 
явність, кількість чогось. • на¬ 
повнювати, запбвнювати, напбюва- 
ти, збагачувати. // □ насйчування, 
насйчення, насйченість. 
НАСГН НЯ, я, с., збірн. 1. Зачат¬ 

ки рослин, що складаються із зарод¬ 
ка та оболонки. Ф Не залйшиться 
і насіння — хтось (щось) повністю 
зникне. • сім’я, зернб. □ насінйна, 
насіннєвий, насінний, насінник, на¬ 
сінництво, насінницький, насіннячко; 
уживається також насінне- як пер¬ 
ша частина складних слів, напр.: на- 
сіннєочйщувальний, насіннєсхбвище. 
2. Зерна соняшнику, які використо¬ 
вують у їжу. Як насіння лущи¬ 
ти — дуже легко виконувати якусь 
дію. 3. перем. Початок, джерело 
чогось. 
НАСКРІЗЬ, незм. 1. Повністю 

пройшовши через внутрішню час¬ 
тину чогось, від одного краю до дру¬ 
гого, як правило, з виходом назовні. 
2. перен. Від початку до кінця, 
повністю, великою мірою. Бачи¬ 
ти наскрізь — розпізнавати, пе¬ 
редбачати чиїсь думки, наміри. 
• цілком, пбвністю. // □ нас¬ 
крізний. 
НАСЛІДОК, дку, ч. Те, що вихо¬ 

дить, випливає з певних обставин. 

дій, причин. • результат, підсумок. 
□ наслідкбвий. 
НАСЛІДУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. Намагатися відтворити дії, 
ознаки когось або чогось, прагнути 
бути схожим на когось (щось). • ко¬ 
піювати, повтбрювати, імітувати, 
(бездумно) мавпувати. □ наслі¬ 
дування, наслідувальний, наслі¬ 
дувач. 
НАСЛУХАТИ, аю, аєш, недок. 

Уважно слухати довкілля, намага¬ 
ючись почути певні звуки. • при¬ 
слухатися, дослухатися. 
НАСМІЛЮВАТИСЯ, ююся, 

юєшся, недок., НАСМІЛИТИСЯ, 
люся, лишся, док. Долаючи побою- 
вання, приймати рішення виконати 
певні дії. • наважуватися, зважу¬ 
ватися. 
НАСМІХАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок. Виявляти своє негативне, не¬ 
серйозне ставлення за допомогою 
сміху, іронії. • глузувати, кпйти, 
висміювати, зневажати, знущатися, 
кепкувати. □ насміх, насмішка, 
насміхання, насмішкуватий, на¬ 
смішник. 
НАСМІЯТИСЯ , іюся, ієшся, док. 

1. Образити, принизити, негативно 
оцінити за допомогою сміху, іронії. 
• поглузувати, вйсміяти. 2. Довго, 
досхочу посміятися. 
НАСНАГА, и, ж. Стан фізичного 

або (і) душевного піднесення, 
відчуття здатності до значних і важ¬ 
ливих дій, налаштованість на енер¬ 
гійну діяльність, активність. • снага, 
енбргія, завзйття, запал, натхнбння. 
□ наснажувати, наснаження, на¬ 
снаженість. 
НАСНИТИСЯ, нюся, нйшся, док. 

Бути побаченим уві сні. • приснйтися. 
НАСОЛОДА, и, ж. Вищий сту¬ 

пінь задоволення. • блаженство, 
рбзкіш, раювання, втіха. □ насоло¬ 
джуватися. 
НАСПІВАТИ, 5ю, аєш, недок., 

НАСПІТИ, ію, ієш, док. 1. Ставати 
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достиглим (про плоди, злаки тощо). І ставлення, наставник, наставницький. 
2. Наставати, відбуватися в певний 
момент. • надхбдити. 3. розм. Вчас¬ 
но опинятися в певному потріб¬ 
ному місці. • тільки док. наго¬ 
дитися. 
НАСПІВНИЙ, а, е. Який зву¬ 

чить подібно до співу. • співучий. 
□ наспівність, присл. наспівно. 
НАСПІВУВАТИ, ую, уеш, недок., 

НАСПІВАТИ, аю, аєш, док. 1. Тихо, 
не дуже виразно виконувати якусь 
пісню, мелодію. • мугйкати. □ на- 
співнйй, наспів. 2. Співати для за¬ 
пису. // □ наспівування. 
НАСПОДІ, незм. Унизу під чимсь 

іншим, під певним нашаруванням. 
• нанизу. 
НАСПРАВДІ , незм. У дійс¬ 

ності, а не за вигадками, фантазі¬ 
ями. • дійсно, по-справжньому, 
справді. 
НАСТАВАТИ, ста£, недок., 

НАСТАТИ, стане, док. 1. Наближа¬ 
тися в часі, розпочинатися. • над¬ 
ходити. підхбдити, розм. насуватися. 
2. З’являтися, виникати, змінюючи 
один стан іншим. • розпочинатися. 
// □ наставання, настання. 
НАСТАВЛЯТИ1, яю, йєш, не¬ 

док., НАСТАВИТИ, влю, виш, док. 
1. Ставити певну кількість чогось. 
2. Піднімати, ставити, спрямовува¬ 
ти кудись, робити готовим до чо¬ 
гось. Наставлйти в^ха — почина¬ 
ти уважно прислухатися; Наставлйй 
кишеню — ірон. не слід розрахо¬ 
вувати, чекати на щось. // □ настав¬ 
ляння. 
НАСТАВЛЯТИ2, яю, йєш, недок. 

Навчати правильних дій, поведін¬ 
ки. -ф» Наставлйти на (дббру, істин¬ 
ну | путь (дорбгу, стбжку тощо) — 
Даючи поради, указівки, допомагати 
комусь обрати правильну поведін¬ 
ку; Наставлйти на рбзум — навча¬ 
ти дій, які здаються розумними, 
Доцільними. • напучувати, повча¬ 
ти, направлйти, вихбвувати. □ на- 

наставництво. 
НАСТАНОВА, и, ж. 1. Указівка 

або порада діяти певним чином. 
• прйпис, директйва, інструкція. 
2. Погляд на явища дійсності, 
який створює людині хтось іззовні. 
3. Думка, погляд, відчуття, з якими 
людина підходить до певних явищ 
дійсності.//□ настановлйти, наста- 
нбвний. 
НАСТЙРЛИВИЙ, а, е. 1. Який 

набридає, надокучає, постійно звер¬ 
таючи на себе увагу. • нав’йзливий, 
причепливий, надокучливий. 2. Який 
уперто, не зважаючи на оточення, 
прагне досягти своєї мети. • на¬ 
стійливий, наполегливий. // • на- 
стйрний. □ настйрливість, присл. 
настйрливо. 
НАСТГЙ, тбю, ч. 1. Водний роз¬ 

чин спеціально приготованих рос¬ 
линних або тваринних речовин, який 
певний час настоювався. 2. Спирто¬ 
вий розчин, настояний на плодах, тра¬ 
вах. // • настбйка, настбянка. □ на- 
стбювати, настбювання. 
НАСТІЙЛИВИЙ, а, е. Який 

уперто наполягає на своїй позиції, 
поглядах тощо. • настійний, напо¬ 
легливий, невідступний, упертий. 
□ настійливість, присл. настій¬ 
ливо. 
НАСТІЛЬНИЙ, а, е. 1. Призна¬ 

чений для розташування на столі, 
який використовується на столі. 
□ настільник. 2. Який постійно ви¬ 
користовується, до якого постійно 
звертаються. 
НАСТОВБУРЧУВАТИ, чую, 

чуєш, недок., НАСТОВБУРЧ ЙТИ, 
чу, чиш, док. 1. Робити витягнутим 
у певному напрямку. 2. Піднімати, 
ставити сторч. • наїжачувати. 
// □ настовбурчуватися. 
НАСТОРОЖІ, незм. Зосередже¬ 

но, уважно очікуючи на щось. □ на¬ 
сторожувати, насторбжуватися, на- 
сторбженість, присл. насторбжено. 
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настрій, рою, ч. 1. Загальний 
душевний стан, що зумовлюється 
основними емоціями, які в певний 
момент переживає людина. 2. Схиль¬ 
ність у певний момент до якихось 
дій. • налаштбваність, налаштуван¬ 
ня. // □ настроєвий. 
НАСТУПАТИ, Зю, аєш, недок., 

НАСТУПИТИ, ПЛЮ, ПИШ, ДОК. 1. 
Ставати ногою, лапою на когось, 
щось. Наступати на гбрло — зму¬ 
шувати до чогось. Наступати на 
п’йти — наздоганяти, переслідува¬ 
ти, перебуваючи на дуже близькій 
відстані. 2. Рухатись уперед, насу¬ 
ватися. • напливати. 3. Просува¬ 
тись уперед під час військових дій, 
спортивних ігор тощо, відтісняючи 
супротивника. • атакувати, напи¬ 
рати. □ наступ, наступальний, на¬ 
ступальність, присл. наступально. 
НАСТУПНИЙ, а, е. Який іде, 

з’являється відразу після іншого. 
• подальший, дальший, черговйй, 
майбутній, прийдешній. □ наступ¬ 
ність, наступник, наступництво. 
НАСУВАТИ, аю, аєш, недок., НА- 

СУНУТИ, ну, неш, док. Рухом розта¬ 
шовувати один предмет над іншим. 
• натягати. □ насування, насувнйй. 
НАТИСКАТИ, аю, аєш, недок., 

НАТИСНУТИ, ну, неш, док. 1. Ру¬ 
хом докладати силу до якогось пред¬ 
мета. Ф Натиск&ти на [всі] педа¬ 
лі — робити все для швидкого 
виконання чогось. • тйснути, да- 
вйти, надавлювати. 2. Примушува¬ 
ти супротивника захищатися, 
відступати під час військових дій, 
спортивних ігор тощо. • наступати. 
3. Голосом виділяти звук, слово, 
фразу тощо з мовленнєвого пото¬ 
ку. • наголбшувати, акцентувати, 
підкреслювати. 4. перен. Впливати 
на кого-небудь, намагаючись при¬ 
мусити його до чогось. 5. Робити 
дію інтенсивнішою, прискорювати. 
// □ натискання, натйскування, на- 
тйснення, натиск. 

НАТОВП, у, ч. Неорганізова¬ 
на велика кількість людей, які 
зібралися в одному місці. • юрба, 
юрма, скупчення, гурт. □ натбвплю- 
ватися. 
НАТОМІСТЬ, незм. 1. Замість 

чогось, на місце (на місці) чогось. 
2. спол. Уживається для виражен¬ 
ня протиставлення. Дощ так і не 
пішов, натомість визирнуло сонце. 
• зате, однак. 
НАТОМЛЮВАТИСЯ, ююся, 

юєшся, недок., НАТОМЙТИСЯ, 
омлюся, бмишся, док. Сильно, 
відчутно втомлюватися внаслідок 
тривалої роботи. 
НАТРАПЛЯТИ, й Ю, Я€Ш, недок., 

НАТРАПИТИ, плю, пиш, док. Зна¬ 
ходити, зустрічати когось, щось (ча¬ 
сто випадково, несподівано). Не 
на тбго (такбго, тих, такйх) на¬ 
трапив — заперечення недооцінки 
когось. • натикатися, наштовху¬ 
ватися, (на щось небажане) нара¬ 
жатися. 
НАТРУДЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., НАТРУДЙТИ, уджу, удиш, 
док. Утомлювати тривалою працею 
або тривалим виконанням якихось 
дій (про частини тіла). • намбрю- 
вати. □ натруджений, присл. на¬ 
труджено. 
НАТУРА, и, ж. 1. Сукупність рис 

людини, що становлять її внутрішні 
невід’ємні характеристики. • вдача, 
норов, природа, темперамент, ха¬ 
рактер. 2. Дійсність, яка є об’єктом 
для митця. • довкілля. □ нату¬ 
ралізм, натуралістйчний, натурний, 
натурник, натурниця. 3. Товари, 
предмети, послуги тощо як засіб для 
розрахунків. □ натуроплата. 
натурАльни И, а, е. 1. Який 

має природне походження, вигляд, 
не є штучним. • прирбдний, не- 
підрббний. 2. Який відповідає 
дійсності. • справжній, дійсний. 
3. Який стосується розрахунку 
товарами, предметами, послугами. 
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• безгрошовім. Д Натуральне гос- І НАФТА, и, ж. Корисна копали- 
подйрство — господарство, у якому 
виробляють продукти для власного 
вжитку, а не для продажу. На¬ 
туральні чйсла — цілі додатні чис¬ 
ла (1, 2, 3 і т. д.). // □ натураль¬ 
ність, присл. натурально. 
НАТХНЕННЯ, я, с. Піднесений 

внутрішній стан, який дозволяє лег¬ 
ко й плідно виконувати певні творчі 
дії. • наснага, піднесення, запал. 
□ натхненний, натхненність, натх¬ 
ненник, присл. натхненно. 
НАТЩЕ, незм. Нічого не ївши 

заздалегідь. • натщесерце. 
НАТЯГ, у, ч. 1. Рух різних кінців 

одного предмета в різних напрям¬ 
ках, що робить його тугим. 2. техн. 
Різниця між розмірами охоплюва¬ 
ної та охоплюючої деталей, що за¬ 
безпечує взаємну непорушність де¬ 
талей після збирання. 
НАТЯКАТИ , аю, аеш, недок. 

і НАТЯКНУТИ. ну, неш, док. Не го¬ 
ворячи прямо, давати можливість 
співрозмовникові здогадатися, про 
що йде мова. • закидати. □ натяк, 
натякання. 
НАУКА, и, ж.; у зверт. науко. 1. 

Людська діяльність, яка має при¬ 
значення виробити й теоретично 
систематизувати об’єктивні знання 
про дійсність. □ науковий, наукб- 
вець, наукбвість, присл. наукбво; 
уживаються також науко- і науко¬ 
во- як перші частини складних слів, 
напр.: наукоподібний, науково-тех¬ 
нічний. 2. Одна з галузей такої 
діяльності, що має справу з одним 
аспектом дійсності. 3. перен. 
Люди, які зайняті такою діяльністю. 
4. Освіта, знання, набуті людиною 
в процесі навчання, із життєвим 
Досвідом. 5. перен. Досвід, знання, 
які знадобляться в майбутньому; 
застереження від помилок у май¬ 
бутньому. Для на^ки — заради 
уникнення помилок у майбутньому. 
• пам’ятка, урбк. 

на, горюча масна речовина тем¬ 
но-бурого або чорного кольору, що 
являє собою суміш вуглеводнів і ви¬ 
користовується в основному для 
одержання палива. □ нафтбвий, 
нафтовйк; уживається також наф¬ 
то- як перша частина складних 
слів, напр.: нафтопереробка, нафто¬ 
продукт. 
НАХАБНИЙ, а, е. Який не зва¬ 

жає на думки та становище лю¬ 
дей навколо, діє у власних інте¬ 
ресах, порушуючи моральні норми. 
• безцерембнний,зухвалий, без- 
пардбнний, розперезаний, хамський. 
□ нахабство, нахабність, нахаба, 
нахабніти, нахабнуватий, присл. на¬ 
хабно. 
НАХВАЛЯТИСЯ* яюся, яєшся, 

недок., розм. Обіцяти щось зро¬ 
бити, часто з погрозою. • погро¬ 
жувати, грозйтися. □ нахвалйння, 
нахвалка. 
НАХИЛ, у, ч. 1. Дія за значен¬ 

ням нахилйти (у І знач.). • нахилян¬ 
ня, нахилення. 2. Розташування тіла 
під кутом до чогось. • схил, укіс, 
відхйлення, ухил. 3. Властивість 
характеру, яка зумовлює цікавість 
і потяг до чогось. • схйльність, тя¬ 
жіння, прагнення. 
НАХИЛЯТИ, яю, я є ш, недок.. 

НАХИЛЯТИ, ХИЛЮ, ХЙЛИШ, ДОК. 

1. Опускати один край предмета так, 
щоб утворився кут між ним і чимсь 
іншим, наприклад земною поверх¬ 
нею. • нагинати, гнути, пригинати, 
хилйти. □ нахиляння, нахйлення, 
нахил, нахильцем, нахильці. 2. пе¬ 
рен., розм. Примушувати виконува¬ 
ти певні дії, роботу, поводитися пев¬ 
ним чином тощо. • змушувати, розм. 
нагинати. □ нахиляння. 
НАХИЛЬЦЕМ, незм. Просто 

з більшої посудини, без склянки, кух¬ 
ля тощо (пити). • нахильці. 
НАХМАРЮВАТИ, ює, недок., 

НАХМАРИТИ, рить, док. Затя- 
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гати небосхил хмарами. • хмар¬ 
ніти. 
НАЦІОНАЛІЗУВАТИ. ?ю, *єш, 

недок. і док. Передавати з приват¬ 
ної власності у власність держави. 
• націоналізація. 
НАЦІОНАЛІСТ, а, ч.; у зверт. 

націоналісте. Людина, яка у своїй 
системі цінностей ставить на пер¬ 
ше місце права та інтереси своєї 
нації, своєї держави, не заперечу¬ 
ючи при цьому прав та інтересів 
інших націй і держав. • націо¬ 
налізм, націоналістичний, націона¬ 
лістський. 
НАЦІОНАЛЬНИЙ, а. е. І. Який 

стосується, належить, властивий 
нації. • етнічний. 2. Який стосуєть¬ 
ся держави та її народу (зокрема 
багатонаціонального), належить їм. 
• народний, всенародний, загаль¬ 
нонародний. □ націоналізувати. 
// □ національність, націоналізм, 
націоналіст. 3. Який має загально¬ 
державний статус і значення. • дер¬ 
жавний. // □ нац-, націонал- і на¬ 
ціонально- вживаються як частини 
складних слів, напр.: Нацбанк, на- 
ціонал-ліберальний, національно- 
культурний. 
НАЦІЯ. ї, ж.; у зверт. націє. 

1. Історична спільнота людей, об’єд¬ 
наних між собою мовою, похо¬ 
дженням, територією, психологією, 
культурою, побутом тощо. • на- 
рбд. 2. Країна, держава. // □ на¬ 
ціональний. 
НАЦЬКОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., НАЦЬКУВАТИ, ую, уєш, док. 
1. Спонукати тварину до нападу на 
когось. • насилати. 2. перен. Сло¬ 
вами спонукати когось до агресив¬ 
них дій щодо іншого. • підбурювати, 
підбивати, підмовлйти. // □ на- 
цькбвування. 
НАЧЕ, НАЧЕБ, НАЧЕБТО1, 

епод. Уживається для приєд¬ 
нання порівняльних зворотів і 
підрядних речень. • мов, мовби, 

мбвбито, неначе, неначебто, ніби, 
нібито. 
НАЧЕ, НАЧЕБ, НАЧЕБТО2, част. 

Уживається для надання порівняль¬ 
ного значення, відтінку всьому ре¬ 
ченню або окремим словам у ньо¬ 
му, а також висловлення сумніву, 
недовіри, непевності в тому, про що 
йдеться в реченні. • мов, мовби, 
мбвбито, неначе, неначебто, ніби, 
нібито. 
НАЧЕРК, у, ч. 1. Твір графіки, 

живопису, скульптури невеликого 
розміру, побіжно і швидко викона¬ 
ний митцем із натури, пам’яті або 
уяви. • ескіз. □ начеркати. 2. По¬ 
чатковий, приблизний варіант 
чогось написаного. • нарис. 3. Те 
саме, що н£рис(у 1 знач.).//□ на- 
черкбвий. 
НАЧИНКА, и, ж. 1. Те, чим за¬ 

повнений усередині кулінарний 
виріб. 2. перен. Певна сукупність 
предметів, маса, що перебуває все¬ 
редині чогось. // □ начинйти, начин- 
кбвий. 
НАЧЙННЯ, я, с. 1. Сукупність 

знарядь праці, предметів, необхід¬ 
них для виконання певної роботи, 
здійснення чогось. 2. Сукупність 
речей, що використовуються в хат¬ 
ньому господарстві (наприклад, 
посуд, інструменти тощо). 
НАЧІС, чбсу, ч. 1. Волосся 

в зачісці, начесане на лоб, скроні 
тощо. 2. Довга шерсть, ворс на тка¬ 
нинах. □ начіснйй. 
НАЧІСУВАТИ, ую, уєш, недок., 

НАЧЕСАТИ, чешу, чешеш, док. 
1. Розчісуючи, спрямовувати во¬ 
лосся, шерсть тощо зверху на щось. 
2. Розпушувати, злегка піднімаю¬ 
чи, шерсть, волосся тощо. 3. Вичі¬ 
сувати волосся, шерсть тощо з міс¬ 
ця, де воно росте. // □ начісування, 
начіс. 
НАЧУВАТИСЯ, аюся, аєшся, не¬ 

док., розм. Чекати на неприємності. 
• стерегтйся, берегтйся. 
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НАШАРУВАННЯ, я, с. 1. Верхній І чись. • незвичайно. 2. Значною 
шар, пласт якоїсь речовини, ідо 
утворився зверху на чомусь іншому. 
2. перен. Особлива риса чогось, що 
додалася пізніше до вже наявної 
основи. // • наліт. □ нашарбвувати. 
НАШВИДКУ, незм. Намагаю¬ 

чись швидко виконати й закінчити 
(як правило, про роботу). • на¬ 
швидкуруч, наспіх, кваплйво, похап¬ 
цем, поверхово. 
НАШЕСТЯ, я, с. Те саме, що на¬ 

вала. • агресія, напад. 
НАШИЙНИК, а, ч. Предмет 

у формі кільця, що надівається на 
шию домашнім тваринам, до якого 
можна приєднувати повідок тощо. 
НАШОРОШУВАТИ, ую, уєш, 

не док., НАШОРОШИТИ, ошу, 
ошиш, док. Викликати напружену 
увагу, зосередженість. Нашоро¬ 
шувати в^ха — починати уважно 
прислухатися. • насторожувати. 
□ нашорошуватися, нашорбшеність, 
присл. нашорошено. 
НАШУМІЛИЙ, а, е. 1. Який три¬ 

валий час шумів, галасував тощо. 
2. перен. Який спричинив багато 
розмов, обговорень, суперечок. 
• резонансний, гучнйй. 
НАЩАДОК. дка, ч.; у зверт. 

нащадку. 1. Людина, яка належить 
до якогось із наступних поколінь 
і кровно споріднена зі своїми пред¬ 
ками. 2. перев. в мн. Людина одно¬ 
го з наступних поколінь. // • спад¬ 
коємець. 
НАЯВНИЙ, а, е. Який існує 

в певному місці, у певній ситуації 
(здебільшого про предмет або яви¬ 
те). • рідк. існуючий. □ найвність. 
НЕАБЙХТО, неабйкого, займ. 

Хтось, хто чимсь вирізняється, від¬ 
значається. 
НЕАБЙЩО, неабйчого, займ. 
Щось, що чимсь вирізняється, від¬ 
значається. 
НЕАБЙЯК, незм. 1. У якийсь 

спосіб вирізняючись, відзначаю- 

мірою, сильно, дуже. • чимало, сут¬ 
тєво, надзвичайно. 
НЕАБИЯКИЙ, а.е. 1. Який чимсь 

вирізняється, виділяється з-поміж 
інших. • непересічний, незвичайний, 
виняткбвий. 2. Значний, великий сту¬ 
пенем вияву. • вагбмий, чималий, 
суттєвий. 
НЕБАВОМ, незм., діал. Те саме, 

що незабаром. и 
НЕБАЧЕНИЙ, а, е. 1. Такий, яко¬ 

го не бачили. 2. Такий, якого не було 
раніше; особливий, винятковий. 
• небувалий, неч^ваний. 
НЕБЕЗПЕКА, и, ж. Можливість 

неприємностей, лиха, нещастя, шко¬ 
ди тощо. • загрбза, рйзик. □ небез¬ 
печний, небезпечність, присл. небез¬ 
печно. 
НЕБЕЗПІДСТАВНИЙ, а, е. 

Який має під собою певні підстави, 
спирається на якісь дійсні факти. 
• аргументований, умотивований, 
обґрунтбваний. □ небезпідставність, 
присл. небезпідставно. 
НЕБІЖ, неббжа, ч.; у зверт. 

неббже. Син брата або сестри. 
• племінник. □ небіжка, неббга. 
НЕБІЖЧИК, а, ч. Людина, яка 

померла. • покійник, померлий, 
мрець. □ небіжчиця. 
НЕБО, а, с., мн. небеса, бес. 1. 

Просторова сфера, розташована над 
земною поверхнею. Нббо і зем- 
лй — про повну протилежність; 
Нббо прихилйти — оточити увагою, 
турботою; Нббу жарко — про дуже 
інтенсивну дію; Піднбсити до 
небес — надмірно вихваляти; 
Прбсто нбба — під відкритим не¬ 
бом, не в приміщенні; Як із нбба 
вп&сти — а) несподівано з’явитися; 
б) не розуміти довколишньої ситу¬ 
ації. □ небесний, небосхил, небо¬ 
край. 2. Місце перебування вищих 
сил, Бога, святих, духів і т. д. На 
сьбмому небі — дуже задоволений, 
щасливий. □ небесний, небожитель. 
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НЕБОГА, и, ж.; у зверт. неббго. 
1. Дочка брата або сестри. • пле¬ 
мінниця. 2. розм. Жінка, дівчина, 
яка викликає жаль, співчуття, 

бідолаха, сердега, неборйка. 
НЕБОРАК, а, ч.; у зверт. небора¬ 

че і НЕБОРАКА, и, ч. і ж.; у зверт. 
неборако, розм. Людина, якій не 
щастить у житті, яка викликає 
жаль, співчуття. • бідолаха, серде¬ 
га, сірома, нещаслйвець, безталан¬ 
ний (безталанна). 
НЕБОСХЙЛ, у, ч. 1 . Те саме, що 

небо (у 1 знач.). • склепіння. 2. 
Місце, де небо візуально набли¬ 
жається до землі. • виднокбло, вид¬ 
нокрай, виднокруг, крайнебо, не¬ 
бокрай, обрій, горизбнт. 
НЕБУВАЛИЙ, а, е. 1. Якого не 

бувало, не траплялося раніше; особ¬ 
ливий, винятковий. • небачений, 
нечуваний, безпрецедентний. 2. 
Дуже значний силою, мірою свого 
вияву. • надзвичайний, неймовір¬ 
ний. // □ присл. небувало. 
НЕБУДЕННИЙ, а, е. 1. Не влас¬ 

тивий для буднів. 2. Який чимсь 
виділяється, відзначається, по¬ 
дібний до святкового. • святковий, 
піднесений, урочйстий. // □ небу¬ 
денність, присл. небуденно. 
НЕБУТТЯ, я, с. 1. Відсутність 

існування. 2. Відсутність пам’яті, 
згадок, знання про щось. • безвість, 
непам’ять. ^ Відійтй в небуттй: 
а) померти; б) безповоротно зник¬ 
нути. 
НЕВАГОМІСТЬ, мості, ж. 1. 

Відчуття або вигляд легкості, 
відсутності ваги. • легкість, по¬ 
вітря ність. □ невагбмий, присл. не¬ 
вагомо. 2. фіз. Стан, за якого дія 
зовнішніх сил на тіло не викликає 
тиску його частинок одна на одну; 
людський організм за такого стану 
не відчуває сили тяжіння. 
НЕВБЛАГАННИЙ, а, е 1. Який 

не піддається вмовлянням, благан¬ 
ням, не знає жалю. • безжальний. 

нещадний, невмолймий. 2. перен. 
Такий, хід якого неможливо зміни¬ 
ти. • невідворбтний. // □ невбла¬ 
ганність, присл. невблаганно. 
НЕВГАМОВНИЙ, а, е. 1. Такий, 

якого неможливо або не вдається 
вгамувати, заспокоїти. • нестрйм- 
ний, невпйнний. 2. Який не зменшує 
сили свого вияву, не послаблюєть¬ 
ся. • неослабний, безугавний. 
// □ невгамбвність, присл. невга- 
мбвно. 
НЕВДАХА, и, ч. і ж.; у зверт. не¬ 

вдахо, розм. Людина, якій не поща¬ 
стило або постійно не щастить, яка 
зазнала (зазнає) невдачі. • бідола¬ 
ха, неборак(а). 
НЕВДОВЗІ, иезм. У близькому 

майбутньому, через недовгий час. 
• незабаром, швйдко. 
НЕВДОВ0ЛЕНИЙ, а, е. Який 

переживає негативні емоції через 
незадоволення від чогось. • неза- 
доволений. □ невдоволення, невдо- 
вбленість, присл. невдовблено. 
невже, незм. Уживається для 

вираження недовіри, сумніву в то¬ 
му, про що йшлося раніше, у попе¬ 
редньому фрагменті мовлення. 
• хіба. 
Н ЕВ И ГО Й Н И Й, а, е. Те саме, що 

невиліковний. □ невигбйність, 
присл. невигбйно. 
НЕВИЛІКОВНИЙ, а, е. Такий, 

якого неможливо або не вдається 
вилікувати. • невигойний, безна¬ 
дійний. □ невилікбвність, присл. не- 
вилікбвно. 
НЕВИМОВНИЙ, а, е. Який не 

можливо або не вдається вислови¬ 
ти, описати за допомогою слів. 
• несказанний, непередаваний. 
□ невимбвність, присл. невимбвно. 
НЕВИМУШЕНИЙ, а, е. І. Такий, 

до здійснення якого не змушував 
хтось або щось. 2. Позбавлений 
штучності, природний. • безпо¬ 
середній, розкутий, вільний. // □ не- 
вймушеність, присл. невймушено. 
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НЕВИПРАВНИЙ, а, е. 1. Який 
(якого) неможливо або не вдається 
виправити. • непоправний. 2. Який 
не бажає виправитися. • затятий. 
// □ невиправність, присл. неви¬ 
правно. 
НЕВИТРАВНЙЙ, а, е. І. Який 

неможливо або не вдається витра¬ 
вити з поверхні чогось. 2. Такий, 
якого не вдається позбавитись (про 
враження, спогад тощо, здебільшо¬ 
го неприємні). // □ невитравність, 
присл. невитравно. 
НЕВИЧЕРПНИЙ, а, е. 1. Який 

неможливо або не вдається вичер¬ 
пати, завершити. 2. Який здається 
нескінченним, постійно створює нові 
можливості. // • безмежний, не¬ 
змірний, нескінченний, бездбнний, 
безмірний. □ невичерпність, присл. 
невичерпно. 
НЕВІГЛАС, а, ч.; у зверт. невігла¬ 

се. Людина, яка не володіє навіть 
простими, найнеобхіднішими знання¬ 
ми. • неотеса, неук, профан, розм. 
нетяма. □ невігластво. 
НЕВІДБУТНИЙ, а, е. Такий, 

якого неможливо або не вдається 
позбутися. □ невідбутність, присл. 
невідбутно. 
НЕВІДВОРОТНИЙ, а, е. Такий, 

якого неможливо або не вдається 
уникнути. • неминучий. □ невід¬ 
воротність, присл. невідворбтно. 
НЕВІД’ЄМНИЙ , а, е. 1. Який не 

можна забрати, вилучити. 2. Який 
становить суттєву, визначальну 
ознаку предмета, без котрої пред¬ 
мет утратив би свою сутність. 
// □ невід’ємність, присл. не¬ 
від’ємно. 
невідкладний , а, е. Який не 

можна відкласти в часі, перенести 
на пізніший строк. • термінбвий, 
негайний, нагальний, екстрений. 
О невідкладність, присл. невід¬ 
кладно. 
НЕВІДЧЕПНИЙ, а, е. Який по¬ 

стійно надокучає своєю присутністю 

або якимись вимогами, якого важко 
позбутися. • надокучливий, не¬ 
відступний, настйрний. □ не¬ 
відчепність, присл. невідчепно. 
НЕВІСТКА, и, ж.; у зверт. не¬ 

вістко. Заміжня жінка для родичів 
її чоловіка. □ невісточка, невістчин. 
НЕВЛАД, незм. 1. Незлагодже- 

но, без гармонії, єдності. 2. Не до 
речі, у невдалій, непідхожій ситу¬ 
ації. • недоречно, невпопад. 
НЕВМИРУЩИЙ, а, е. І. Який 

завжди житиме, існуватиме. • без¬ 
смертний, вічний. 2. перен. Який 
завжди буде зберігатися в пам’яті 
людей. • незабутній. 3. перен. Який 
має вічну, постійну цінність. • без¬ 
смертний, віковічний, нетлінний. 
// □ невмирущість. 
НЕВОЛЯ, і, ж.; у зверт. невбле. 

1. Обмеженість або відсутність сво¬ 
боди. 2. Становище, коли людина 
мусить робити щось проти свого 
бажання, виконуючи чужу волю. 
// • кабала, рабство, ярмб, поне- 
вблення. □ невблити, невільник, не¬ 
вільничий, невільництво. 
НЕВПЙННИЙ, а, е. 1. Який 

відбувається, триває, не зупиняю¬ 
чись, не перериваючись. • безпере¬ 
бійний, безперервний, безупинний. 
2. Який відбувається, триває без 
послаблення, з однаковою силою. 
• постійний, сталий. 3. Такий, яко¬ 
го не можна або не вдається зупи¬ 
нити, стримати. • нестрймний, 
невтрймний, неспйнний, невгамбв- 
ний. 4. Дуже швидкий, рухливий. 
• моторний, жвавий.//□ невпйн- 
ність, присл. невпйнно. 
НЕВПІЗНАННИЙ, а, е. 1. Такий, 

якого неможливо або не вдається 
впізнати. 2. Який значно змінив 
зовнішність, поведінку тощо. 
// □ невпізнанність, присл. невпі¬ 
знанно. 
НЕВРОЗ, у, ч. Психічне захворю¬ 

вання, що спричиняється розладом 
діяльності центральної нервової 
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системи. □ неврбтик, невротйчний, 
невротйчно. 
НЕВСИПУЩИЙ , а, е. 1. Який 

постійно спостерігає за кимсь, чимсь, 
доглядає когось, щось. • недремний, 
пйльний. 2. Який робить щось по¬ 
стійно, без перепочинку, однаково 
уважно. • невтбмний, невгамбвний, 
завзЯтий, запопадливий. 3. Який по¬ 
стійно виявляється. • неослабний, по¬ 
стійний. // □ невсипущість, присл. 
невсипуще. 
НЕВСИТЙМИЙ, а, е. Такий, яко¬ 

го неможливо або не вдається на¬ 
ситити, задовольнити. □ невситй- 
мість, присл. невситймо. 
НЕВТІШНИЙ,а,е. 1 . Такий, якого 

неможливо або не вдається втішити, 
заспокоїти. • безутішний. 2. Який 
приносить не втіху, а тривогу, сум. 
• безрадісний, нерадісний, сумнйй. 
// □ невтішність, присл. невтішно. 
НЕВТОМНИЙ, а, е. І.Який є або 

здається таким, що не втомлюєть¬ 
ся, виконуючи якусь роботу. • без- 
утбмний. 2. Який робить щось по¬ 
стійно, наполегливо. • невгамбвний, 
невсипущий. 3. перен. Який від¬ 
бувається постійно, не послаблю¬ 
ючись. • невпйнний, безупйнний, не¬ 
ослабний. // □ невтбмність, присл. 
невтбмно. 
НЕВТРЙМНИЙ, а, е. Такий, яко¬ 

го неможливо стримати, зупинити, 
примусити припинити діяти, відбу¬ 
ватися. • нестрймний, невпйнний, 
неспйнний. □ невтрймність, присл. 
невтрймно. 
НЕВТЯМКЙ, незм., розм. Про 

відсутність уявлення щодо чогось. 
• невдогад, незрозуміло, нейсно. 
НЕГАЙНИЙ, а, е. Який здійс¬ 

нюється відразу, терміново, без 
затримок і відкладань у часі. • не¬ 
відкладний, термінбвий, нагальний, 
спішний, екстрений. □ негайність, 
присл. негайно. 
НЕГАТЙВНИЙ, а, е. 1. Який 

оцінюється як щось погане, має 

в собі погані риси, ознаки. • непри¬ 
вабливий, поганий, шкідлйвий. 2. 
спец. Який свідчить про відсутність 
чогось. Негативний результат. 3. спец. 
Протилежний звичайному. 4. фіз. 
Такий, як в електрона (про заряд). 
// □ негатйвність, присл. негатйвно. 
Н ЕГГД Н И К, а, ч.; у зверт. негідни¬ 

ку. Людина, яка порушує моральні 
норми й викликає різко негативну 
оцінку в інших. • мерзбтник, поганець. 
□ негідний, присл. негідно. 
НЕГОДА, и, ж. 1. Погоди і умови, 

що сприймаються як погані (напр. 
дощ, сніг, вітер тощо). 2. перен. Не¬ 
приємний, важкий момент, період 
життя. 
НЕГОЖИЙ, а, е. 1. Який не го¬ 

диться, не підходить для чогось, не 
може виконувати своїх функцій. 
• непридатний, розм. нікудйшній, 
негодящий. 2. Який сприймається як 
поганий і тому не личить комусь. 
• негідний, негарний, нікчемний. 
□ негбжість, присл. негбже. 3. По¬ 
в’язаний із негодою. 
НЕГР, а, ч.і у зверт. негре. Лю¬ 

дина негроїдної раси з чорним ко¬ 
льором шкіри. • рідк. мурин. □ не¬ 
гритянка, негренЯ, негритянський. 
НЕДБАЛИЙ, а, е. 1. Який не¬ 

уважно ставиться до когось, чогось. 
• неуважний, халатний. 2. Зроб¬ 
лений, здійснений без належного 
серйозного ставлення, старанності. 
• недбайливий, неохайний. 3. Який 
не виявляє належної поваги, заці¬ 
кавленості щодо когось. • зневаж¬ 
ливий.// □ недбалість, недбальство, 
недбалець, присл. недбало. 
НЕДЇЛЯ, і, ж.; у зверт. неділе. 

Сьомий, останній день тижня, як 
правило, вихідний. Д Прбщена не¬ 
діля — неділя перед початком Ве¬ 
ликого посту; Вбрбна неділя — 
неділя за тиждень до Великодня; 
Світла неділя — Великдень; Зелб- 
на неділя — свято Трійці. □ не¬ 
дільний, недільник. 
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недобачати, аю, аеш, недок. 
1. Погано бачити, мати недостатньо 
гострий зір. • розм. сліпувати. 2. 
(док. недобачити) Не помічати чо¬ 
гось, не звертати на щось уваги. 
• недодивлятися.// □ недобачання. 
НЕДОВГРА, и, ж. 1. Відсутність 

довіри, сумнів у правдивості чогось 
або в чиїй-небудь щирості. • пі¬ 
дозра, сумнів. □ недовірливий, не¬ 
довірливість, присл. недовірливо. 2. 
політ. Негативна оцінка діяльності 
певного чільного представника вла¬ 
ди або цілої владної структури 
іншою гілкою влади (здебільшого 
законодавчою), що, як правило, тяг¬ 
не за собою вимогу відставки. 
НЕДОГАРОК, рка, ч. Частина 

предмета, що горів, яка не згоріла. 
НЕДОГЛЯД, у, ч. Помилка, про¬ 

пуск, що стаеться в результаті не¬ 
уважності. • огріх, прогалина, 
недолік. □ недоглядіти і недо¬ 
гледіти. 
Н ЕДОГОДА, и, ж. Дія, вчинок, що 

не догоджає, не подобається комусь. 
НЕДОГРИЗОК, зка, ч. Решта, 

що залишилася від продукту, який 
хтось гриз. 
НЕДОЇДОК, дка, ч. Решта, що 

залишилася від продукту, який 
хтось їв. 
НЕДОКРІВ’Я, я, с. Хвороба, що 

зумовлюється зменшенням кількості 
червоних клітин і гемоглобіну 
в крові та призводить до кисневого 
голодування. • анемія. □ недо¬ 
крівний. 
НЕДОЛІК, у, ч. 1. Помилка, про¬ 

пуск у чомусь. • недогляд, бгріх, 
прогалина. 2. Негативна риса, 
ознака, наявна в чомусь, у когось. 
• вада, хиба, дефект, ґандж, мінус. 
НЕДОЛУГИЙ, а, е. 1. Який має 

невелику фізичну силу, кволий, 
слабкий. • безсйлий, малосилий. 2. 
Який виконує дії або виконується 
невдало, невміло. • неоковирний, 
неспроможний.// □ недолугість. 

НЕДОЛЮДОК, дка, ч.\ у зверт. 
недолюдку. Особа, якій властива 
надзвичайно жорстока, цинічна 
поведінка. • нелюд, виродок, са- 
дйст. 
НЕДОЛЯ, і, ж.; у зверт. недоле. 

Скрутні життєві обставини. • без¬ 
талання, злощастя, нещастя. □ зне- 
дблювати. 
НЕДОМОВЛЯТИ , яю, яєш, не¬ 

док., НЕДОМОВИТИ, влю, виш, 
док. Говорити про щось не до кінця, 
приховуючи, замовчуючи частину. 
• недоговбрювати. □ недомовка. 
НЕДОПАЛОК, лка, ч. 1. Части¬ 

на цигарки, яка залишається після 
її випалювання. • недбкурок. 2. Те 
саме, що недогарок. 
НЕДОРЇД, роду, ч. Недостатній 

урожай культурних рослин. • не¬ 
врожай. □ недорідний. 
НЕДОРЇКУВАТИЙ , а, е. Який 

погано, незв’язно, із зусиллями го¬ 
ворить, розмовляє, не вміє ясно 
висловлювати свої думки. • без’язй- 
кий, недорікий. □ недоріка, не¬ 
дорікуватість, присл. недорікувато. 
НЕДОРОБКА, и, ж. Частина ро¬ 

боти, не здійснена вчасно або не 
виконана належним чином. • недо- 
працювання. □ недороблювати, не- 
дорббленість. 
НЕДОРОСТОК, тка, ч.; у зверт. 

недбрбстку, розм. 1. Істота, яка має 
менший за нормальний зріст. 
• карлик, малібк. 2. Людина, яка 
ще не досягла дорослого віку. 
НЕДОТОРКАНИЙ, а, е. 1. Та¬ 

кий, до якого не торкалися, не 
можна торкатися. 2. Який зберіг 
первісний, початковий вигляд. • не¬ 
займаний, чйстий. 3. перен., ірон. 
Такий, якого легко зачіпають жар¬ 
ти, дотепи, розмови про нього тощо. 
• уразлйвий, делікатний. // □ не- 
дотбрка, недотбрканість. 
НЕДОТОРКАННИЙ, а, е. Такий, 

щодо якого заборонено застосовува¬ 
ти силу, ув’язнювати і т. д., який 
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охороняється законом. □ недотор¬ 
канність, присл. недоторканно. 
НЕДОУК, а, ч. Людина, яка до 

кінця не довчилася, здобула лише 
деякі уривки знань, погано із чимсь 
обізнана. • недоучка. 
НЕДОУМКУВАТИЙ, а, е, розм. 

1. Такий, якому бракує розумових 
здібностей. • нерозумний, безголб- 
вий, дурний, недалекий, обмежений. 
2. Який має психічне захворюван¬ 
ня, що позначається на розумовій 
діяльності. // □ недбумок, недо¬ 
умство, присл. недоумкувато. 
НЕДОЧУВАТИ , аю, аєш, недок. 

1. Погано чути, мати недостатньо го¬ 
стрий слух. 2. (док. недочути) Не по¬ 
мічати якихось звуків, не звертати на 
якісь звуки увагщ// □ недочування. 
НЕДРЕМНИЙ, а, е. 1. Який по¬ 

стійно спостерігає за кимсь, чимсь. 
• невсипущий, пильний. 2. Який 
робить щось або здійснюється по¬ 
стійно, без перепочинку, з однаковою 
увагою. • невтбмний, неослабний, 
завзйтий, запопадливий. // □ недрем¬ 
ність, присл. недремно. 
НЕДУГА, и, ж. Хвороба, хво¬ 

робливий стан, що робить організм 
слабшим, знесилює його, супро¬ 
воджується неприємними відчут¬ 
тями. • нездужання, слабість, 
неміч. □ недужий, недугувати, 
занедужати. 
НЕДУЖИЙ, а, е. 1. Який пере¬ 

буває у хворобливому стані; хво¬ 
рий. • нездорбвий, слабий. 2. Який 
має мало фізичних сил. • квблий, 
слабкий, немічний. 
НЕЖИТЬ, ю, ч. Викликане за¬ 

студою запалення слизових оболо¬ 
нок, що спричиняє виділення з носа, 
погане самопочуття. 
НЕЗАБАРОМ, незм. Через корот¬ 

кий час. • невдбвзі, скбро, швидко. 
НЕЗАБУТНІЙ, я, є. Такий, яко¬ 

го неможливо або не хочеться забу¬ 
ти. • пам’ятний, достопам’ятний. 
□ незабутність, присл. незабутньо. 

НЕЗАЙМАНИЙ, а, е. І. Такий, 
якого ніхто не торкався, не брав, не 
використовував. 2. Який зберіг пер¬ 
вісний, початковий вигляд. • недо- 
тбрканий, чйстий. 3. Який не мав 
сексуальних зносин. • цнотливий, 
невинний. 4. перен. Морально чис¬ 
тий, незіпсований. • доброчес¬ 
ний, непорбчний. // □ незайманість, 
присл. незаймано. 
НЕЗАЛЕЖНИЙ, а, е. 1. Який 

не залежить від когось, чогось, 
не підкоряється чомусь. • непід¬ 
владний, самостійний. 2. Само¬ 
стійний у міжнародній та внутрішній 
політиці. • суверенний. □ незалеж¬ 
ник. // □ незалежність, присл. 
незалежно. 
НЕЗАМОЖНИЙ, а, е. Який має 

невеликий матеріальний достаток. 
• бідний, незабезпечений, небага¬ 
тий, нужденний. □ незамбжник, на- 
замбжництво, незамбжність, присл. 
незаможно. 
НЕЗАПЕРЕЧНИЙ, а, е. Такий, 

якого не можна заперечити, який 
не підлягає запереченню. • безпе¬ 
речний, безсумнівний, безумбвний, 
неспростовний, очевидний. □ незапе¬ 
речність, присл. незаперечно. 
НЕЗБАГНЕННИЙ, а, е. Та¬ 

кий, якого не можна або не вдаєть¬ 
ся збагнути, усвідомити розумом. 
• незрозумілий, таємничий, загад¬ 
ковий. □ незбагненність, присл. не¬ 
збагненно. 
НЕЗБОРИМИЙ, а, е. Такий, яко¬ 

го не можна або не вдається здола¬ 
ти, перемогти в боротьбі. • незбор¬ 
ний, нескорймий. □ незборимість. 
незважаючи на ... прийм. 

Уживається з назвами предметів, 
явищ, понять, усупереч яким відбу¬ 
вається дія. Незважаючи на втому, 
роботу виконали швидко. • пбпри. 
НЕЗВОРУШНИЙ , а, е. 1. Який 

не робить ніяких рухів; якого не 
можна зрушити з місця. • не- 
зрушний. 2. Який нічим не пору- 
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шуеться. • цілковитий, абсолютний. 
3. Такий, якого важко або неможливо 
примусити хвилюватися, виявляти 
емоції. / Такий, у якому не від¬ 
чуваються емоції, хвилювання. 
• стриманий, витриманий, спокій¬ 
ний, урівноважений, холоднокров¬ 
ний. // □ незворушність, присл. не¬ 
зворушно. 
НЕЗГАСНИЙ, а, е. 1. Який не 

гасне, постійно горить. 2. перен. 
Який постійно існує, відчувається 
(про почуття тощо). // • незгасй- 
мий, невгасний, невгасймий. □ нез¬ 
гасність, присл. незгасно. 
НЕЗГГРШИЙ, а, е, розм. До¬ 

статньо добрий, не найгірший, який 
приносить непоганий результат. 
• непоганий, гарний. 
НЕЗГОДА, и, ч. 1. Розбіжність 

у поглядах, думках, світогляді 
тощо. • суперечність, розхбдження. 
2. Несхвалення чиїхсь дій, запере¬ 
чення певних поглядів. 3. Відсут¬ 
ність порозуміння, мирних сто¬ 
сунків. • непорозуміння, рбзбрат, 
рбзлад, чвари. 4. Заперечна відпо¬ 
відь на щось. • відмбва. 
НЕЗДАРА, и, ч. і ж.;узверт. не¬ 

здаро, розм. Людина, позбавлена 
обдарувань, талантів, умінь, у якої 
погано щось виходить, яка здається 
неспроможною добре зробити щось. 
• недотепа, нетяма, незграба. □ не¬ 
здарний, нездарність. 
НЕЗДІЙСНЕННИЙ , а, Є. Який 

неможливо здійснити. • неймовір¬ 
ний, неможлйвий, нереальний, фан- 
тастйчний, утопічний. □ нездійс¬ 
ненність, присл. нездійсненно. 
НЕЗДОЛАННИЙ, а, е. Такий, 

якого неможливо або не вдається 
здолати, перемогти. • неподолан¬ 
ний, непоббрний, незборймий, непе¬ 
реможний, незламний. □ нездо¬ 
ланність, присл. нездоланно. 
НЕЗДУЖАТИ, аю, аєш, недок. 

Перебувати у хворобливому стані, 
бути хворим. • хворіти, розм. сла¬ 

бувати. □ нездужатися, незду¬ 
жання. 
НЕЗЛАМНИЙ, а, е. 1. Який не¬ 

можливо або не вдається зламати, 
фізично пошкодити. • міцний, не¬ 
порушний. 2. перен. Такий, якого не 
можна примусити підкоритися, 
змінити свої переконання тощо. 
/ Такий, у якому відчувається не¬ 
бажання підкорятися. • непохйт- 
ний, нездоланний, завзятий. 3. пе¬ 
рен. Який не буде порушено або не 
можна порушувати. • непорушний, 
непохйтний, тривкйй. // □ незлам¬ 
ність, присл. незламно. 
НЕЗЛЕ, незм. Без чогось погано¬ 

го. • непогано, добре, прибмно. 
НЕЗЛІЧЕННИЙ, а, е. 1. Такий, 

кількість якого неможливо полічи¬ 
ти, підрахувати; який складається 
з чогось, кількість чого неможливо 
підрахувати. 2. перен. Дуже вели¬ 
кий за кількістю; який складається 
з дуже великої кількості чогось. 
// • численний, незлічймий, нез¬ 
численний. □ незліченність, присл. 
незліченно. 
НЕЗМГННИЙ, а, е. 1. Який не 

міняється або не може мінятися. 
• однаковий. 2. Який не змінюєть¬ 
ся або не може бути змінений. 
• беззмінний, обов’язковий, непо¬ 
рушний. 3. Який постійно виконує 
певні дії, функції. • постійний, ста¬ 
більний, сталий, усталений. 4. лінгв. 
Який не має форм словозміни 
(відмінків, чисел, родів тощо). 
• незмінюваний.//□ незмінність, 
присл. незмінно^ 
НЕЗМГРНИЙ, а, е. Який має 

дуже велике кількісне значення 
в певних одиницях виміру й тому не 
може бути виміряний або здається 
таким, що не може бути виміряний. 
• безмірний, невимірний, без¬ 
межний, неосяжний. □ незмірність, 
присл. незмірно. 
НЕЗНИЩЕННИЙ, а, е. Такий, 

якого неможливо знищити. • нездо- 
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ланний, невмирущий. □ незниицен- 
ність, присл. незнищенно. 
НЕЗРІВНЯННИЙ, а, е. Який е або 

виглядає настільки кращим за когось, 
щось, що його не можна порівнюва¬ 
ти ні з ким, ні з чим. • неперевер- 
шений, надзвичайний. □ незрів¬ 
нянність, присл. незрівнянно. 
НЕЗРУЧНИЙ, а, е І. Який ство- 

рюе труднощі у використанні, 
перебуванні тощо. • невигідний, 
непідхбжий. 2. перен. Який не від¬ 
повідає ситуації, порушує певні 
умовні правила, прийняті в су¬ 
спільстві, може викликати несхвален¬ 
ня. • невідповідний, недоречний, 
ніяковий. // □ незручність, присл. 
незручно. 
НЕЗЧИСЛЕННИЙ, а, е. Те саме, 

що незліченний. □ незчисленність, 
присл. незчисленно. 
НЕЗЧУТИСЯ, уюся, уєшся, 

лок., зі словами як, коли. Не встиг¬ 
нути нічого відчути, нічого по¬ 
мітити. 
НЕЙМОВГРНИЙ, а, е. І. Такий, 

в існування або правдивість яко¬ 
го важко чи неможливо повіри¬ 
ти. • надзвичайний, небувалий, 
неправдоподібний, невірогідний, 
неможлйвий. 2. Дуже сильний, 
значний ступенем вияву. • надзви¬ 
чайний, небувалий. 3. Який має 
особливі ознаки, що привертають 
увагу і викликають подив, захоп¬ 
лення. • особлйвий, незвичайний. 
// □ неймовірність, присл. неймо¬ 
вірно. 
НЕЙТРАЛЬНИЙ, а, е. І. Який 

займає проміжну позицію між пев¬ 
ними крайнощами, не виступає ні 
на чиєму боці. • незацікавлений, 
незаангажбваний, безсторбнній. 
□ нейтралітет, нейтралізм. 2. Який 
не належить до жодної зі сторін (на¬ 
приклад, про територію). • нічйй, 
нічййний. 3. Який не має яскраво 
виражених ознак чогось. • звичай¬ 
ний, посередній. 4. хім. Який не дає 

ні лужної, ні кислої реакції. 5. фіз. 
Який не має заряду або має одна¬ 
кову кількість позитивних і нега¬ 
тивних зарядів. // □ нейтральність, 
нейтралізувати, нейтралізація, присл. 
нейтрально. 
НЕКВАПЛЙВИЙ, а, е. Який 

відбувається чи робить щось по¬ 
вільно, не поспішаючи. • неквап- 
нйй, неспішний, повільний, по- 
ступбвий. □ неквапливість, присл. 
некваплйво. 
НЕКВАПОМ, незм. Не поспіша¬ 

ючи. • некваплйво, неквапно, по¬ 
вільно, поступбво. 
НЕКТАР, у, ч. І . За давньогрець¬ 

кою міфологією — напій богів, 
який приносив їм безсмертя й вічну 
юність. 2. Речовина, яку виділяють 
квіти медоносних рослин і яка при¬ 
ваблює комах. □ нектарний, не¬ 
ктарник, нектаронбсний. 3. Фрукто¬ 
вий, ягідний, овочевий сік, значно 
розведений водою. 
НЕЛАСКА , и, ж. Відсутність 

прихильності, недоброзичливе 
ставлення. • неприхйльність, не- 
прйязнь. *❖* Попад&ти (впадати) 
в нел&ску — утрачати чиюсь при¬ 
хильність, починати відчувати не¬ 
доброзичливість із чийогось боку. 
Н£ЛЮБ, а, ч.; у зверт. нелюбе. 

Чоловік, до якого в дівчини або 
жінки відсутнє кохання, якого вона 
не може уявити коханим. • нелюбий, 
немйлий (узнач. ім.). 
НЕЛЮД, а, ч.; у зверт. нелюде. 

Особа, яка поводиться надзвичай¬ 
но жорстоко, цинічно, бездушно 
й через це сприймається як така, кот¬ 
ра не має права називатися люди¬ 
ною. • вйродок, недблюдок, кат, 
садйст, розм. бузувір. 
НЕМА і НЕМАЄ, присуди, сл. 1. 

Уживається для позначення в тепе¬ 
рішньому часі тимчасової або по¬ 
стійної відсутності когось, чогось, 
невластивості комусь або чомусь 
певних ознак. 2. Уживається для 
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позначення неповного числа, не¬ 
повної кількості чогось (напр., про 
вік). А НемА[є] за що — увічлива 
відповідь на подяку. *❖* Міри 
нема — про дуже великий ступінь 
вияву чогось; НемА діла — а) хтось 
не цікавиться чимсь, не має стосун¬ 
ку до чогось; б) щось не виходить, 
не приносить користі; НемА дур- 
нйх — відмова, небажання викона¬ 
ти дії, які не матимуть результату 
або матимуть поганий результат; 
Нема життй — про великі пережи¬ 
вання, значні неприємності; Немає 
|й] мбви — про щось, чого не вар¬ 
то навіть обговорювати; Нема [є] 
питАнь — не викликає заперечень, 
немає перешкод; НемА[є] (не 
дають) проходу — довколишні 
активно цікавляться кимсь, його 
діями, докучають; Чогб тїльки не- 
ма[є] — про дуже велику кількість, 
різноманітність чогось. 
НЕМИНУЧИЙ, а, е. 1. Який 

відбудеться обов’язково, якого не 
можна уникнути, відвернути. • не- 
відворбтний, невідхйльний. 2. Такий, 
без якого неможливо обійтися. • не¬ 
обхідний, неодмінний. // □ не¬ 
минучість, присл. неминуче. 
нЄміч, немочі, орудн. неміччю, ж. 

1. Занепад, відсутність фізичних і (або) 
психічних сил, що зумовлюється хво¬ 
робою. • хворбба, недуга, нездужан¬ 
ня, нездорбв’я, слабість, квблість. 2. Не¬ 
достатність фізичних і (або) психічних 
сил. • слабкість, недужість. 3. Від¬ 
сутність сил, внутрішніх можливостей, 
неспроможність щось робити. • без- 
сйлля, безсйлість, несила, знесйлен- 
ня.// □ немічний, немічність, присл. 
немічно. 
НЕМОВ, НЕМОВБИ, НЕМОВ¬ 

БИТО, спад, і част. Те саме, що мов. 
НЕМОВЛЯ. лйти, с.; узверт. не- 

мовлй. Зовсім маленька, нещодав¬ 
но народжена дитина, яка ще не 
вміє говорити. • дитй, малй. □ не¬ 
мовлятко. 

НЕНАВИДІТИ , джу, диш, недок. 
Відчувати дуже сильні негативні, 
ворожі емоції щодо когось або чо¬ 
гось, повністю не сприймати люди¬ 
ну або явище. □ ненависть, ненавис¬ 
ний, ненависник, ненависницький, 
ненавйсництво, присл. ненависно. 
НЕНАЖбРА, и, ч. і ж.; у зверт. 

ненажеро, зневажл. Людина або 
інша істота, яка дуже багато їсть 
і, як здається, не може наїстися. 
• прожера. □ ненажерливий, нена¬ 
жерливість, ненажерний, ненажер¬ 
ність, присл. ненажерливо. 
НЕНАРОКОМ, незм. Без по¬ 

переднього наміру. • випадкбво, не- 
навмйсно. 
НЕНАЧЕ, НЕНАЧЕБТО, спол. 

і част. Те саме, що нАче. 
неня, і, ж.; у зверт. нене. Лас¬ 

каве називання матері або звертан¬ 
ня до неї. • мама, матуся. □ ненька, 
прикм. ненин, нбньчин. 
НЕОБХІДНИЙ, а, е. 1. Такий, без 

якого важко або неможливо обі¬ 
йтись, обов’язково потрібний. • на¬ 
лежний, доконечний. 2. філос. Який 
є наслідком дії певних законів, за 
якими існують явища матеріально¬ 
го світу, а не випадку. • законо¬ 
мірний, невипадкбвий. // □ необ¬ 
хідність, присуди, сл. необхідно. 
НЕОДМІННИЙ, а, е. 1. Такий, 

якого потрібно дотримуватися, який 
не можна знехтувати. • обов’язкб- 
вий, необхідний. 2. Обов’язково вла¬ 
стивий, характерний для чогось. 
• постійний, стАлий, незмінний, до¬ 
конечний. // □ неодмінність, присл. 
неодмінно. 
НЕОДНОРАЗОВИЙ, а, е. Який 

відбувався (буде відбуватися) 
кілька, багато разів. • багаторазб- 
вий, кількаразбвий. □ неодно¬ 
разовість, присл. неодноразбво. 
НЕОЗОРИЙ, а, е. Настільки 

великий розмірами, що його не 
можна повністю охопити зором. 
• неосйжний, неоглйдний, неокраїй. 
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нескінченний. □ неозбрість, присл. 
неозбро. 
НЕОКОВИРНИЙ, а, е. Який має 

негарну, непропорційну зовнішність, 
будову, вигляд. • незграбний, некра¬ 
сивий, недоладний. □ неоковйрність, 
присл. неоковирно. 
НЕОКРАЇЙ, ая, ає. Настільки 

великий розмірами, що не можна 
побачити його країв, меж. • не¬ 
осяжний, неозбрий, нескінченний. 
НЕОПЛАТНИЙ, а, е. 1. Який не¬ 

можливо матеріально відшкодува¬ 
ти, оплатити. 2. перен. Який немож¬ 
ливо нічим компенсувати, за який 
неможливо належним чином віддя¬ 
чити. □ неоплатність. 
НЕОСЯЖНИЙ, а, е. Настільки 

великий, що його не можна охопити 
за допомогою органів чуття, розу¬ 
му тощо. • неозбрий, неоглядний, 
неокраїй, нескінченний. □ неосяж¬ 
ність, присл. неосяжно. 
НЕОЦІНЕННИЙ, а, е. Настільки 

значний, вагомий, що його немож¬ 
ливо оцінити. • безцінний. □ неоці¬ 
ненність, присл. неоціненно. 
НЕПАРНИЙ, а, е. 1. Який не ста¬ 

новить пари з чимсь. 2. мат. Який не 
ділиться на 2 без остачі (про число). 
НЕПЕВНИЙ, а, е. 1. Який має 

сумнів, вагання щодо чогось. • не¬ 
впевнений. 2. Який свідчить про 
відсутність упевненості, рішу¬ 
чості, твердості в когось. • не¬ 
впевнений, нерішучий, нетвердйй. 
3. Такий, якому не можна вірити, 
довіряти, у якому не можна бути 
впевненим, на який (якого) не мож¬ 
на покладатися. • ненадійний, сум¬ 
нівний, недостовірний, підозрілий. 
4. Який погано сприймається або 
розрізняється органами чуття. • не¬ 
виразний, незрозумілий, слабкий. 
5. Такий, у якому немає визначеності, 
який важко передбачити, зрозуміти. 
• невйзначений, неяснйй, дйвний, не¬ 
зрозумілий. // □ непевність, присл. 
непевно. 

НЕПЕРЕБОРНИЙ, а, е. Такий, 
якого не можна або не вдається пе¬ 
ребороти, подолати. • нездоланний, 
неперембжний, незборймий. □ непе- 
реббрність, присл. непереббрно. 
НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ, а, е. 

Який є або виглядає настільки гар¬ 
ним, досконалим, що здається кра¬ 
щим за всі подібні предмети або 
явища. • незрівнянний, надзвичай¬ 
ний, неповтбрний. □ неперевер¬ 
шеність, присл. неперевершено. 
НЕПЕРЕДАВАНИЙ, а, е. Який 

неможливо точно передати, відтво¬ 
рити, описати. • невимовний, не¬ 
сказанний. □ непередаваність, присл. 
непередавано. 
непереливки , НЄЗМ. Про 

дуже нелегку, скрутну ситуацію, ве¬ 
ликі неприємності. 
НЕПЕРЕМОЖНИЙ, а, е. Такий, 

якого не можна або не вдається пе¬ 
ремогти. • нездоланний, незборй¬ 
мий, непереббрний. □ неперемож¬ 
ність, присл. неперембжно. 
НЕПЕРЕРВНИЙ, а, е. Який роз¬ 

ташовується в просторі, відбуваєть¬ 
ся в часі, існує без перерв, пауз, 
постійно. • суцільний, безперерв¬ 
ний, безперебійний, безупйнний, 
невпйнний. □ неперервність, присл. 
неперервно. 
НЕПІДСЙЛЬНИЙ, а, е. Який не 

під силу комусь, для виконання якого 
бракує сил. • важкйй, непосйльний. 
НЕПІЗНАННИЙ, а, е. Недоступ- 

ний для пізнання. • непізнаванний. 
□ непізнанність. 
НЕПЛАТНИК, а, ч.; у зверг, не¬ 

платнику. Людина, яка не платить 
за щось. 
НЕПОБОРНИЙ, а, е. Те саме, 

що непереббрний. □ непоббрність, 
присл. непоббрно. 
НЕПОВОРОТКИЙ, а, е. Такий, 

у якого рухи викликають труд¬ 
нощі; який робить повільні, не¬ 
вдалі, неточні рухи. • незграбний, 
вайлуватий. 
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НЕПОВТОРНИЙ, а, е. 1. Такий, І пускається, не має в собі помилок. 
якого не можна повторити, здійсни¬ 
ти або створити ще раз. 2. Який 
відрізняється від інших якимись 
своїми ознаками, властивостями. 
3. Який існує тільки в одному при¬ 
мірнику; такий, якому не можна 
підшукати аналог, заміну. • унікаль¬ 
ний, єдиний. // □ неповторність, 
присл. неповтбрно. 
НЕПОГРІШНИЙ, а, е. 1. Який 

є або здається таким, що не чинить 
гріхів, поганих із морального погля¬ 
ду вчинків. • безгрішний, непорбч- 
ний. 2. Який є або здається таким, 
що не припускається, не має в собі 
помилок. • непомйльний, безпо- 
мйльний, безпомилковий. // □ не¬ 
погрішність, присл. непогрішно. 
НЕПОДОБСТВО, а, с. Те, що 

порушує певні правила, норми, 
прийняті в суспільстві, й оцінюєть¬ 
ся різко негативно. 
НЕПОКАЗНИЙ, а, е. Який не 

привертає уваги, не виділяється 
зовнішнім виглядом, сутністю. 
• малопомітний, непомітний, не¬ 
презентабельний, пересічний, неви- 
значнйй, (про людину, тварину) 
мйршавий. □ непоказність, присл. 
непоказно. 
НЕПОКОЇТИ, 6ю, бїш, недок. 

І. Створювати внутрішній стан не¬ 
спокою. • тривбжити, хвилювати, 
бентежити. 2. Завдавати фізично¬ 
го болю, фізичних незручностей. 
// • турбувати. □ непокбїтися, за- 
непокбювати, непокоєння. 
НЕПОКОРА, и, ж. Відмова або 

вияв небажання підкорятися 
комусь. • непокірність, непокір¬ 
ливість, непослух. Д Громадян¬ 
ська непокора — відмова громадян 
виконувати розпорядження влади. 
□ непокірний, непокірність, непо¬ 
кірно / непокірливий, непокірли¬ 
вість, непокірливо. 
НЕПОМЙЛЬНИЙ, а, е. Який 

є або здається таким, що не при- 

• безпомильний, безпомилкбвий, 
непогрішний, непохйбний. □ не- 
ПОМЙЛЬНІСТЬ, Л/7/УСЛ^НЄПОМЙЛЬНО. 

НЕПОПРАВНИЙ, а, е. 1. Такий, 
якого неможливо або не вдається 
виправити. 2. Який не здатний 
виправитися, упертий у своїх звич¬ 
ках, переконаннях. // • невиправ¬ 
ний. □ непоправність, присл. непо¬ 
правно. 
НЕПОРІВНЯННИЙ, а, е. Те 

саме, що незрівнйнний. 
НЕПОРОЗУМІННЯ, я, с. 1. 

Відсутність розуміння між людьми. 
• незгода, суперечність, суперечка, 
розбрат, незлагодженість. 2. Ситу¬ 
ація, коли в процесі спілкування 
або виконання певних дій люди 
не зрозуміли одне одного. • не- 
узгбдженість, пбмилка, прйкрість, 
плутанина. 
НЕПОРУШНИЙ, а. е. 1. Такий, 

якого не можна зрушити, зсунути 
з місця. • незрушний, стійкий, непо- 
хйтний. 2. Який не перебуває в русі. 
• нерухбмий, заклйклий. 3. Такий, 
якого не можна порушувати. 4. ле- 
рен. Який не підлягає змінам; якого 
не можна змінювати. • незмін¬ 
ний, непохйтний, сталий, постійний. 
5. перен. Який твердо перебуває 
на своїй позиції, дотримується 
певних поглядів. • непохйтний, 
стійкйй, принципбвий, завзятий. 
// □ непорушність, присл. не¬ 
порушно. 
НЕПОСИДЮЧИЙ , а, е. Який не 

може, не любить довго перебувати 
на одному місці, постійно рухаєть¬ 
ся (про живих істот). • верткйй, 
жвавий, рухлйвий, актйвний, непо- 
сйдливий. □ непосидючість, непо- 
сйдливий, непосйдливість, непосйдь- 
ко, присл. непосидюче. 
НЕПОСЛАБНИЙ, а, е. Який 

не послаблюється, не зменшує 
сили свого вияву. • неослабний, не- 
втрймний, нестрймний, безупйнний, 
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безугавний. □ непослабність, присл. 
непослабно. 
НЕПОСЛУХ, у, ч. Відмова або 

вияв небажання слухатись когось. 
• неслухняність, непокбра, не¬ 
покірність, непокірливість. 
НЕПОТРІБ, ч. І. рол. непбтребу. 
Щось непотрібне, що не становить 
ніякої цінності. • мбтлох, сміттй. 
2. рол. непбтребу. Щось шкідливе, 
погане. 3. рол. непотреба, перен. 
Людина, котра сприймається як 
така, що приносить суспільству 
шкоду; може вживатися як лайли¬ 
ве слово. 
НЕПОХЙТНИЙ, а, е. 1. Такий, 

якого не можна зрушити, зсунути 
з місця. • незрушний, непорушний, 
стійкий. 2. перен. Який не підлягає 
змінам; якого не можна змінювати. 
• непорушний, незмінний. 3. перен. 
Який твердо перебуває на своїй по¬ 
зиції, дотримується певних поглядів. 
• непорушний, стійкйй, твердий, 
принципбвий, завзйтий. // □ не¬ 
похитність, присл. непохйтно. 
НЕПРИЄМНІСТЬ, ності, ж. І. 

Неприємні, погані відчуття, спри¬ 
чинені чимсь. 2. Ситуація, подія, що 
виникла, спричинивши неприємні, 
погані відчуття. • клбпіт, пробле¬ 
ма.// • прйкрість. □ неприємний, 
присл. неприбмно. 
НЕПРИМИРЕННИЙ, а, е. 1. 

Який не може примиритися з чимсь, 
допустити щось. 2. Який не прагне 
примирення, діє на загострення си¬ 
туації. • безкомпромісний, ворб- 
жий. // □ непримиренність, присл. 
непримиренно. 
НЕПРИСТОЙНИЙ, а, е. Який 

порушує загальноприйняті норми 
моралі, поведінки. • безсоромний, 
сороміцький, брутальний, вульгар¬ 
ний, (про вислів) нецензурний, (про 
жарт, розповідь тощо) маснйй. 
НЕПРИТОМНИЙ, а, е. 1. Який 

не сприймає навколишній світ, 
перебуває без тями. • зомлілий. 

2. Який виражає несприймання на¬ 
вколишнього світу, відсутність тями. 
// • безчуттбвий. □ непритбмність, 
непритбмніти, присл. непритбмно. 
НЕПРОЛАЗНИЙ, а, е, розм. 

Такий, крізь який або по якому 
дуже важко пройти, проїхати. • не- 
прохіднйй. 
НЕПРОНИКНИЙ, а, е. І. Такий, 

крізь який не може пройти щось 
(світло, звук, рідина тощо). 2. Та¬ 
кий, крізь який неможливо бачити. 
• непроглядний. 3. перен. Який не 
може бути нічим порушений, зміне¬ 
ний. • непорушний. 4. перен. Який 

• о приховує свій стан, почуття. • по- 
тайнйй. // □ непронйкність, присл. 
непронйкно. 
НЕПРОХАНИЙ, а, е. 1. Той, 

якого не запрошували. • незапрб- 
шений. 2. перен. Який з’являється 
всупереч бажанню. • небажаний. 
//□ присл. непрбхано. 
НЕПРОЩЕННИЙ, а, е. Такий, 

якого не можна пробачити. • не- 
простймий. □ непрощенність, присл. 
непрощенно. 
НЕПРЯМЙЙ, а, е. 1. Який має 

повороти, відхилення тощо. • кри- 
вйй, нерівний. 2. Який не стосуєть¬ 
ся чогось прямо, не пов’язаний із 
сутністю чогось. • побічний, додат¬ 
ковий. Д Непрямі мбва — лінгв. 
чиєсь мовлення, яке передається 
не дослівно, а за допомогою пере¬ 
казу; Непрямйй відмінок — лінгв. 
будь-який відмінок, крім називно¬ 
го. 3. спец. Який здійснюється, відбу¬ 
вається не безпосередньо, а з про¬ 
міжними етапами. • поступбвий, 
поетапний. // □ присл. непрямо. 
НЕРВ, а, ч. 1. Утворена волокна¬ 

ми тканина організму, що здійснює 
його зв’язок із довкіллям або окре¬ 
мих органів між собою, передаючи 
спеціальні імпульси. *❖* Відчув&ти 
нерв чогось — добре відчувати пе¬ 
ребіг, сутність, емоційний бік пев¬ 
них подій; Грати на нбрвах, діяти 
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на нерви, псувати нбрви — драту¬ 
вати, змушувати хвилюватися, зли¬ 
тися; Лоскотати нбрви — завдавати 
хвилювань; Розпускати нбрви — 
дозволяти собі надмірний вияв 
почуттів, хвилювання; Сталбві 
(залізні) нерви — про дуже врівно¬ 
важену, стриману, спокійну людину. 
□ нервбвий, нервбвість, нервозний, 
нервбзність, нервувати. 2. перем. Те, 
за допомогою чого здійснюється 
постійний зв’язок між чимсь. 3. пе¬ 
рем. Найголовніша в емоційному 
плані складова чогось. 
НЕРГВНІСТЬ, ності, ж. 1. Кри¬ 

визна, непрямолінійність чогось, 
відсутність чіткої прямої лінії на 
поверхні, у зовнішньому вигляді. 
• викривленість. 2. Те, що порушує 
рівність якоїсь поверхні. • вйкрив- 
лення. 3. Неоднаковість різних час¬ 
тин, складових чогось; неоднаковість 
у різні моменти. • нерівномір¬ 
ність, урйвчастість, непостійність. 
4. Неоднаковість, різниця в якихсь 
умовах, ознаках, властивостях. • від¬ 
мінність, різнйця, розбіжність, роз- 
хбдження. // □ нерівний, прмсл. не¬ 
рівно. 5. мат. Співвідношення, яке 
вказує, що одне число або вираз 
є більшим (меншим) від другого або 
не дорівнює йому. 
НЕРОБА, и, ч. і ж.; у зверг, не¬ 

робо, розм. Людина, яка не за¬ 
ймається ніякою працею, ледарює. 
• ледар, ледащо, лежень. □ не¬ 
робство. 
НЕРОЗВАЖЛИВИЙ, а, е. Який 

діє, не розмірковуючи над рішен¬ 
ням, не передбачаючи можливих 
наслідків, не зважаючи на ситуа¬ 
цію, що може виникнути. • нероз¬ 
важний, нерозсудливий, необачний, 
непоміркбваний, необережний, 
легковажний. □ нерозважливість, 
прмсл. нерозважливо. 
НЕРОЗВАЖНИЙ, а, е. 1. Такий, 

якого неможливо заспокоїти, втіши¬ 
ти; який не приносить заспокоєння, 

втіхи. • безутішний. 2. Те саме, що 
нерозважливий. // □ нерозважність, 
прмсл. нерозважно. 
НЕРУХОМІСТЬ, мості, ж. 1. Стан 

відсутності руху, змін. • спбкій, 
непорушність. 2. перем. Об’єкти 
власності, які не можна переміща¬ 
ти, які займають постійне місце 
(земельні ділянки, будівлі тощо). 
// □ нерухбмий, прмсл. нерухбмо. 
НЕСАМОВЙТИЙ, а, е. 1. Який 

не контролює своїх дій, поведінки. 
• навіснйй, навіжений, безтямний, 
очманілий, божевільний. 2. перен. 
Дуже значний ступенем, силою ви¬ 
яву. • шалений, скажений. // □ не- 
самовйтість, прмсл. несамовйто. 
НЕСАМОХІТЬ, незм. Випадково, 

проти волі, без спеціального наміру 
або всупереч бажанню. • мимовблі, 
мимохіть, несвідбмо, спонтанно. 
НЕСЙЛА1, и. ж. Занепад, від¬ 

сутність фізичних і (або) психічних 
сил. • безсйлля, неміч, знембга, зне- 
сйленість. 
НЕСЙЛА2, незм., присуди, сл. 

Немає сили, можливості. • немож- 
лйво, гбді. 
НЕСКАЗАННИЙ, а, е. Такий, 

якого не можна або не вдається 
описати, передати за допомогою 
слів. • невимбвний, непередаваний. 
□ несказанність, прмсл. неска¬ 
занно. 
НЕСКІНЧЕННИЙ, а, е. 1. Який 

є або здається таким, що не має 
чи не матиме кінця, завершення. 
• безмежний, безкраїй, неосяжний. 
2. Який містить у собі таку кількість 
чогось, яку неможливо підрахувати, 
вичерпати. • безкінечний, безмірний. 
// □ нескінченність, прмсл. не¬ 
скінченно. 
НЕСКОРОТНИЙ, а, е, мат. Який 

не піддається скороченню (про 
дріб). □ нескорбтність. 
НЕСЛАВА, и, ж. Погані дум¬ 

ки, відгуки, які поширюються про 
когось, щось; погана репутація. 
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•Ф Ввбдити в неславу — поширю- 
вати про когось погані думки; Хо- 
дйти в неславі — мати погану ре¬ 
путацію. • бруд, ганьба. 
НбСЛУХ, а, ч. Людина, яка не 

слухається. • неслухнянець. 
НЕСМАК, у, ч. Відсутність або 

нестача доброго смаку. / Твір, річ, 
явище, що виявляє цю відсутність 
або нестачу. 
НЕСПОВНА, незм. Не повною 

мірою, не до кінця. *❖* Несповнй рбзу- 
му — має розумові вади, психічне 
захворювання або поводиться всу¬ 
переч здоровому глуздові. • част- 
кбво, почасти. 
НЕСПОДІВАНИЙ, а, е. Такий, 

на який не чекали, не сподівалися, 
якого не передбачали. • раптовий, 
неочікуваний, непередбачуваний, 
нежданий. □ несподіванка, неспо¬ 
діваність, присл. несподівано. 
НЕСПОКІЙ, ОКОЮ, ч. 1. Внут¬ 

рішній стан хвилювання, тривоги, 
відсутності душевної рівноваги че¬ 
рез щось. • занепокоєння, збенте¬ 
ження, переживання, тривбжність. 
2. Стан хвилювання, тривожного 
руху в довкіллі, природі. // □ не¬ 
спокійний, присл. ^неспокійно. 
НЕСПРАВНИЙ, а, е. 1. Який не 

працює, не функціонує так, як 
потрібно, або взагалі ніяк. • зла¬ 
маний, пошкбджений. □ несправ¬ 
ність. 2. Який не виявляє належно¬ 
го серйозного, уважного ставлення 
до роботи, до певних дій. • неста- 
ранний, неретельний, неакурат¬ 
ний, несумлінний. □ присл. не¬ 
справно. 
НЕСПРОСТА, незм. Через певні 

причини, не без підстав. • недарма, 
недаремно, небезпідставно. 
НЕСТАТОК, тку, ч. 1. частіше 

в ми. нестатки, ків. Брак матеріаль¬ 
них засобів, коштів для існування 
людини. • бідність, злйдні, убогість, 
нужденність. 2. Те саме, що нестача 
(у 1 знач.). 

НЕСТАЧА, і, ж. і. Стан, коли чо¬ 
гось не вистачає, немає в достатній 
кількості. • брак, дефіцйт, нестаток. 
2. Те, чого не вистачає. 
НЕСТЕРПНИЙ, а, е. Такий, яко¬ 

го (який) важко або неможливо 
стерпіти, витримати. • неможлйвий. 
□ нестерпність, присл. нестерпно. 
НЕСТЙ, су , сеш, мин. ч. ніс, 

несла, недок. 1. Тримаючи щось 
при собі, переміщувати в інше 
місце. • переносити. 2. Пересувати, 
везти з великою швидкістю. • мчати. 
□ нестйся. 3. Розносити в різних на¬ 
прямках, поширювати. • розпо¬ 
всюджувати, шйрити. 4. Виконувати, 
здійснювати. □ несення. 5. Брати 
на себе, переживати. • знбсити. 
6. Бути причиною чогось, мати в собі 
можливість чогось. • містйти, при¬ 
носити. 7. Відкладати яйця (про 
птахів). □ несучка. 8. спец. Трима¬ 
ти, розташовувати на собі, бути для 
чогось опертям. 9. розм., зневажл. 
Говорити щось таке, що здається не¬ 
зв’язним, позбавленим здорового 
глузду. • верзтй, морозити. *❖* Нестй 
ахінею — говорити щось беззмістов¬ 
не, незв’язне. 10. розм. Мати запах, 
здебільшого сильний і неприємний. 
• відгбнити. 11. У формі несе (часто 
зі словами чорт, лихйй тощо), розм. 
Хтось небажаний іде, їде, набли¬ 
жається. 
НЕСТРЙМНИЙ, а, е. Те саме, 

що невтрймний. □ нестрймність, 
присл. нестрймно. 
НЕСТЯМА, И. ж. І. Стан роз¬ 

губленості, крайнього здивування. 
2. Стан людини, яка не усвідомлює 
себе і своїх дій, не контролює їх. 
• несамовйтість, шаленство, шал, 
безумство, безтямність, навіжен¬ 
ство. // □ нестямитися, нестям¬ 
ний, нестямність, присл. нестямно. 
3. Непритомний стан, відсутність 
тями. • непритбмність. 
НЕСХИБНИЙ, а, е. 1. Який ви 

являє твердість, стійкість. • непо- 
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хйтний, несхйтний, непорушний. 2. 
Такий, якого важко або неможливо 
змусити помилятися, промахувати¬ 
ся. • безпомилкбвий, безпомйльний, 
непохйбний. 3. Який не підлягає 
змінам, якого не можна змінювати, 
від якого не можна відхилитися. 
# непорушний. // □ несхйбність, 
присл. несхйбно.^ 
НЕСХЙТНИЙ, а, е. Те саме, що 

непохйтний. □ несхйтність, присл. 
несхйтно. 
НЕСХОДИМИЙ, а,е. Такий, яко¬ 

го неможливо повністю, до кінця 
пройти, обійти через великі розмі¬ 
ри. • нескінченний. 
НЕТЕЛЬ, і, оруд, ллю, ж. Тільна 

телиця. 
НЕТЛЯ, і, ж. Невеликий нічний 

метелик. 
НЕТРІ, ів, ми. 1. Важкопрохідні 

місця, які заросли дикими рослина¬ 
ми, у яких бракує доріг тощо. • гу¬ 
щавина, гущина. 2. перен. Погано 
облаштована для життя, невпоряд- 
кована, брудна частина населеного 
пункту, споруди й под. 3. перен. 
Найскладніша, найбільш заплута¬ 
на частина якогось питання, проб¬ 
леми. • хащі, джунглі, лабірйнт. 
// □ нетрища, нетряний. 
НЕТЯ ГА, и, ч.; у зверт. нетяго. 

Дуже бідна людина; часто — така, 
яка не має рідні, сім’ї, майна, влас¬ 
ної хати, помешкання. • бурлака. 
НЕУГАВНИЙ і невгавний, 

а, е. Який не замовкає, не припиняє 
видавати звуки або виконувати 
якусь дію. • безугавний, невгамбв- 
ний, невпйнний. □ неугавність, 
присл. неугавно. 
Н£ук, а, ч. Неосвічена людина, 

яка не володіє основними знання¬ 
ми. • невіглас, неотеса, профан, 
розм. нетяма. □ неуцтво, неуцький. 
НЕУХИЛЬНИЙ, а, е. Який не 

відхиляється вбік, не змінюється. 
• несхйтний, незмінний, постійний. 
О неухйльність, присл. неухйльно. 

НЕФОРМАЛ, а, ч.; у зверт. не¬ 
формале. 1. Людина, яка належить 
до заснованої на неофіційних заса¬ 
дах організації, групи. 2. Люди¬ 
на, яка прагне вирізнитися на тлі 
прийнятих у суспільстві звичаїв. 
// □ неформальний, неформальність, 
присл. неформально. 
НЕФОРМАТ, у, ч. Невідповід¬ 

ність предмета, твору мистецтва 
прийнятим у певному середовищі 
формальним, зовнішнім вимогам, 
смакам, а також сам цей предмет, 
твір. 
НЕХАЙ ‘, спол. 1. Уживається 

в підрядному реченні для виражен¬ 
ня допустових відношень, коли 
підрядне речення називає умови, 
обставини, усупереч яким відбу¬ 
вається дія в головному. Нехай 
досі мороз, але вже почалася вес¬ 
на. • хай, незважаючи на, хоч. 
2. Уживається в підрядному ре¬ 
ченні мети. Скажи їй щось приємне, 
нехай вона розвеселиться. • хай, 
щоб. 
НЕХАЙ2, част. 1. Уживається для 

утворення форм наказового спосо¬ 
бу дієслова в 3-й особі (зі значен¬ 
ням спонукання, дозволу, поба¬ 
жання тощо). Нехай буде. Нехай 
говбрить. • хай. 2. Уживається для 
вираження готовності до чогось, 
бажання чогось (із дієсловом у 1-й 
особі майб. ч.). Нехай я скажу. • хай. 
3. Використовується для виражен¬ 
ня згоди з кимсь, чимсь. • хай, так, 
добре, гаразд. 4. Уживається для 
вираження побажання залишити си¬ 
туацію без змін, не втручатися в неї 
взагалі або зробити щось пізніше. 
Нехай, не чіпай його. □ нехаяти, за¬ 
нехаювати. 
НЕХАЯТИ, аю, аєш, недок. Ста¬ 

витися до когось, чогось без належ¬ 
ної поваги, серйозності. • зневажа¬ 
ти, нехтувати. 
НЕХВОРОЩ, і, оруд, рощю, 

ж. Рослина родини складноцвітних. 
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інші назви — полин звичайний, чор¬ 
нобиль. 
нехіТЬ, хоті, оруд, хіттю, ж. 

Відсутність бажання, охоти до чо¬ 
гось. • небажання, неохота, відраза. 
НЕХЛЮЙ, й, ч.; у зверт. не¬ 

хлюю, розм. Людина, яка робить 
щось недбало, неакуратно, без належ¬ 
ної охайності. • розтелепа. □ не¬ 
хлюйство, нехлюйський, нехлюй¬ 
ствувати. 
НЕХТУВАТИ, ую, уєш, не док. 

1. Не звертати уваги, не брати до 
уваги, не надавати значення, не ви¬ 
користовувати. • ігнорувати, гребу¬ 
вати, гордувати. 2. Не оцінювати 
гідним, належним чином; презир¬ 
ливо ставитися. • зневажати, легко¬ 
важити, недооцінювати, нехаяти. 
// □ нехтування. 
НЕЧЕМА, и, ч. і ж.; у зверт. не¬ 

чемо. Людина, яка невиховано, не¬ 
чемно поводиться. □ нечемний, 
нечемність, присл. нечемно. 
НЕЧУВАНИЙ, а, е. 1 . Такий, про 

який не чули. 2. Такий, якого не 
було раніше; особливий, винятковий. 
• небувалий,небачений. 
НЕЧУПАРА, и, ч. і ж.; у зверт. 

нечупаро, розм. Людина, яка має 
неакуратну, неохайну зовнішність, 
не стежить за зовнішністю. • нече¬ 
пура. □ нечупарний, нечупарність. 
НЕЩАДНИМ , а, е. 1. Який не 

знає пощади, не жаліє нікого, нічо¬ 
го. • безжальний, немилосердний, 
жорстбкий, невблаганний, лютий. 
2. Який діє дуже дошкульно, не¬ 
приємно, не послаблюючи своєї дії. 
• неослабний, сувбрий, безжальний, 
лютий. // □ нещадність, присл. не¬ 
щадно. 
НЕЩОДАВНО, незм. Незадовго 

до теперішнього моменту, у неда¬ 
лекому минулому. □ нещодавній. 
НЙДІТИ, ію, ієш, недок. 1. Без 

користі, без цікавих подій, із нудь¬ 
гою проводити час. • животіти, 
скніти, гйбіти, нудьгувати. 2. Утра¬ 

чати фізичні сили. • слабнути, слаб¬ 
шати. // □ нидіння. 
НЙЖЧАТИ, аю, аєш, недок. Ста¬ 

вати більш низьким. 
НЙЗКА, и, ж. 1. Набір одно¬ 

рідних предметів, нанизаних на нит¬ 
ку, мотузку тощо. • в’язка, зв’язка, 
вінбк, гірлянда. □ нйзочка. 2. пе- 
рен. Сукупність однорідних пред¬ 
метів, явищ, об’єднаних чимсь. • ряд, 
набір, кбмплекс. 
НИЗОВИНА, й, ж. 1. Певна те¬ 

риторія, розташована нижче від 
загального рівня місцевості. • ни¬ 
зина, поділ, низькоділ. □ низовин¬ 
ка, низовйнний. 2. геогр. Рівнинна 
частина суходолу, абсолютна висо¬ 
та якої не перевищує 200 м над 
рівнем моря. • низина. 
НИЗХІДНЙЙ, а, е. 1. Спрямова¬ 

ний униз, донизу. 2. перен. Який змен¬ 
шується, зникає тощо. 
низькйй , а, е. 1. Який має не¬ 

значну або меншу від звичайної 
висоту, пов’язаний із незначною 
висотою. • невисбкий, маленький, 
невелйкий, (про істот) низькорбслий, 
присадкуватий. Л Низькйй ук¬ 
лін — уклін, коли людина нахи¬ 
ляється до землі. □ нйзом, низовйй, 
низовйк, низенький, низина, низо¬ 
вина. 2. Який має невелике значен¬ 
ня в певних одиницях виміру. • не¬ 
висбкий, невелйкий. -Ф* Низькбї 
прбби — про щось недбало, неякіс¬ 
но зроблене, недосконале; про ко¬ 
гось нерозвиненого, поганої вдачі. 
// □ нйжній, низхіднйй. 3. Пов’яза¬ 
ний із непрестижним становищем 
у суспільстві. • прбстйй, неприві- 
лейбваний. 4. перен. Пов’язаний із 
поганими моральними якостями; 
який виражає такі якості. • підлий, 
грубий, бруднйй, нйций. 5. перен. 
Такий, у якому переважають низькі 
частоти. • (про голос) басйстий. 
// □ нйзькість, низ, низькуватий, 
присл. нйзько, низенько; уживають¬ 
ся також низько-, нижньо- і ниж- 
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НИЩІВНИМ, а, е. Який має ве¬ 
лику руйнівну потужність, здатний 
повністю знищити. • руйнівнйй, 
згубний, нещадний, убйвчий. □ ни- 
щївність, присл. нищівно. 
НІБИ, НГБИТО, спол. і част. Те 

саме, що мов. 
НІВЕЧИТИ, чу, чиш, недок. 1. 

Завдавати значних пошкоджень, які 
суттєво змінюють зовнішній вигляд, 
функціонування чогось. • калічити, 
псувати, спотвбрювати, знущатися. 
2. лерен. Змінювати в гірший бік, 
значно погіршувати, порушувати. 
• ламати, калічити. // □ знівечи¬ 
ти, понівечити, нівечення. 
НІВРОКУ, незм. 1. Зовсім непо¬ 

гано; зовсім непоганий. 2. вставн. сл. 
Уживається для того, щоб не навро¬ 
чити. 
НІГОТЬ, гтя, ч. Тверде захисне 

утворення на кінцях пальців рук 
і ніг у людей та мавп. Ф (І) на 
нГготь — ні найменшою мірою; Під 
ніготь — повністю підкорити, підпо¬ 
рядкувати своїй волі. □ нігтик, 
нігтьовйй. 
НІЖ, ножа, ч. І. Предмет, що 

складається з ручки й загостреного 
леза або кількох лез, призначений 
для різання. • нбжик. 4» На ножах 
із кимсь — у ворожих стосунках; 
Ніж у спйну — зрадницький, 
підступний учинок; СидГти (б^ти) 
як на нож&х — почуватися й пово¬ 
дитися дуже неспокійно, напруже¬ 
но, схвильовано; Як із ножбм до 
горла — дуже настирливо, наполег¬ 
ливо; Як ножбм відрізати — різко, 
рішуче відповісти; Як ножем по 
сбрцю (ніж у серце) — про великі 
душевні страждання. 2. Різальна 
частина інструментів, механізмів, 
агрегатів. // □ ножик, нбжичок, 
ножиці, ножівка, ножовйй. 
НІЖКА, и, ж. 1. Зменшено-пест¬ 

ливе до нога. Д Козяча (козйна) 
ніжка — велика цигарка-самокрут- 
ка. Підставити ніжку — створи¬ 

ти перешкоду. 2. Опора, на яку спи¬ 
рається предмет. 
НІЖНИЙ, а, е. 1. Який виявляє 

любов і ласку. • лагідний, дбайлй- 
вий, ласкавий, пестлйвий. 2. При¬ 
ємний для органів чуття. • м’якйй, 
тонкйй, вйтончений. 3. Який вима¬ 
гає уважного, обережного ставлен¬ 
ня. • крихкйй, тендітний, неміцнйй, 
делікатний. // □ ніжненький, 
ніжність, присл. ніжно; уживаєть¬ 
ся також ніжно- як перша частина 
складних слів, напр.: ніжношкірий, 
ніжно-рожевий. 
НІКОЛИ, незм. Немає часу для 

чогось. Ф Дихнути ніколи; [і] вгору 
глйнути ніколи — зовсім немає 
часу. 
НІКОЛИ, незм. 1. Ні в який час 

до чи після моменту мовлення. 2. 
Ні за яких обставин, ні в яких умо¬ 
вах. • (до моменту мовлення) зроду; 
(після моменту мовлення) довіку, 
повік. Д Ніколи у світі — катего¬ 
рична заява про те, що чогось не 
відбудеться. 
НІКУДИ, незм. Немає певного 

місця. Аж нікуди — категорич¬ 
не заперечення; зовсім не...; По саме 
нікуди — до крайньої межі. 
НІКУДИ , незм. Ні в яке місце, 

ні в якому напрямку. Ф Нікуди не 
годйться — зовсім невдалий, ні для 
чого не придатний. □ нікудйшній. 
НІКЧЕМНИЙ, а, е. 1. Ні на що 

не здатний. • неспромбжний. 2. 
Який має дуже мале значення, 
цінність. • незначнйй, несуттєвий, 
жалюгідний, мізерний, маловар¬ 
тісний. 3. Дуже малий розміром. 
• дрібнйй. 4. Який має дуже малу 
силу. • безсйлий, немічний, квблий, 
змучений. // □ нікчема, нікчемність, 
нікчемніти, нікчемство, присл. 
нікчемно. 
НІМЕЦЬ, мця, ч.; у зверг, німцю 

1. Людина німецької національ¬ 
ності. 2. Мешканець Німеччини 
//□ німкеня, німецький, Німеччина 
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НІМЙЙ, а, е. 1. Позбавлений 
здатності, уміння говорити. 2. ле- 
рен. Який не видає ніяких зву¬ 
ків, у якому немає ніяких звуків. 
# безмовний, безголосий, безсловес¬ 
ний, мовчазнйй, німотний. Л Ні- 
мйй свГдок — неживий предмет, 
який існував у часи певних подій. 
// □ німувати, німіти, оніміти, за¬ 
німіти, німота, німотний, присл. 
німо. 
НІНАЩО, незм. Те саме, що 

нанівець. 
НІС, носа, ч.; у зверт. носе. 1. 

Орган нюху людини, тварин. Ф Ві¬ 
шати нбса — засмучуватися; Во- 
дйти за ніс — обдурювати; Втбрти 
нбса — довести перевагу над кимсь; 
покарати, провчити когось; «Пиша¬ 
тися з носом — не одержувати очі¬ 
куваних результатів; Під ніс — 
дуже тихо, нікому не чутно, нероз¬ 
бірливо; Під нбсом — дуже близь¬ 
ко; Тр имати ніс за вітром — пово¬ 
дитися відповідно до ситуації, що 
складається. □ носовйк, носатий, 
носоглбтка, носач, носоріг. 2. Дзьоб 
птаха. 3. Передня частина предме¬ 
та, яка виступає. □ носак. // □ но- 
совйй, носик. 
НІСЕНІТНИЦЯ, і, ж. Щось 

позбавлене глузду, сенсу, змісту. 
• безглуздя, дурнйця, нонсенс, 
абсурд. □ нісенітний. 
НІТЕЛЕНЬ, незм., присудк. сл., 

розм. Без жодного звука. 
НІЧ, нбчі, оруд, ніччю, ж.; 

у зверт. ноче. Темна частина доби 
між заходом і сходом сонця, від ве¬ 
чора до ранку. Л Горобйна ніч — 
ніч із сильною грозою, градом, 
вітром тощо; Полйрна ніч — час¬ 
тина року за Полярним колом, коли 
сонце не піднімається з-за обрію; 
Проти ночі —г пізно ввечері, у пізній 
час. ’ф- Варфоломіївська ніч: а) жор¬ 
стока розправа, масове знищен¬ 
ня людей; б) перен. дуже великі 
неприємності для когось; Тйсяча 

й однй ніч — тривалі пригоди; Як 
ніч — дуже сумний. □ нічнйй, ніч¬ 
ник, нічнйця, ночувати, нічліг, нічка, 
ніченька. 
НІЧЛІГ, у, ч. 1. Нічний відпочи¬ 

нок. • ночівля. 2. Місце для нічно¬ 
го сну й відпочинку. • притулок. 
□ нічліжка, нічліжний, нічліжанин. 
НІЧНЙЦІ, иць, мн. Відсутність 

сну вночі. • безсбння. 
НІЧНЙЦЯ, і, ж. 1. Представник 

роду гладконосих кажанів. 2. Пред¬ 
ставник родини нічних метеликів із 
темним забарвленням. 
НІЧОГЕНЬКИЙ, а, е, розм. Не¬ 

поганий. • гарненький, незгірший. 
□ присл. нічогенько. 
нгяк, незм. Немає можливості. 

• неможлйво. 
НІЯК, незм. Жодним чином, спо¬ 

собом. • збвсім, абсолютно. Л Аж 
нійк — уживається для категорич¬ 
ного заперечення того, про що йшло¬ 
ся раніше. 
тЙКОВИЙ, а, е. 1. Який по¬ 

чуває себе незручно через со¬ 
ромливість, не знає, як поводити¬ 
ся. • сором’язлйвий, соромлйвий. 
2. Який виражає незручне, незрозу¬ 
міле становище або пов’язаний із 
ним. // □ ніяковість, ніяковіти, ні- 
яковіння, присл. ніяково. 
НОВАК, а, ч. Нова людина в яко¬ 

мусь колективі, у якійсь справі. 
• новачбк, новенький, новопри¬ 
булий. 
НОВАЦІЯ, ї, ж. 1. Щось нове 

у звичній ситуації, порядку тощо, 
яке запроваджує хтось. • новйнка, 
нововведення, новина. 2. юр. При¬ 
пинення зобов’язання за згодою 
сторін через заміну його новим. 
НОВЙЙ, а, е. І. Який нещодавно 

з’явився, був створений. • недавній, 
свіжий. 2. Який стосується най¬ 
ближчого часу. • сучасний, остан¬ 
ній, модерний. 3. Інший, який від¬ 
різняється від того, що був раніше. 
• відмінний. 4. Який приходить на 
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зміну попередньому; наступний. 
• черговий. Л Нова сторінка — 
етап, період, який різко відрізняєть¬ 
ся від того, що було раніше. 5. Ра¬ 
ніше невідомий. • незнаний, небаче¬ 
ний, нечуваний, небувалий. Л Новб 
слбво — подія, винахід та ін., що 
значно вдосконалює щось, розширює 
знання про щось. 6. Який раніше не 
використовувався. // □ новенький, 
новесенький, новісінький, новітній, 
новішати, новина, новизна, новак, 
новачок, новація, присл. ново; ужи¬ 
вається також ново- як перша час¬ 
тина складних слів, напр.: новобудо¬ 
ва, новонароджений. 
НОВИНА, й, ж. 1. Повідомлення 

про те, що відбулося щойно, недав¬ 
но. • звістка. 2. Щось нове, що з’я¬ 
вилося в навколишній дійсності, 
сталося в когось. • новинка, ново¬ 
введення, новація.// □ новйнний. 
3. Земля, ніколи не орана або впер¬ 
ше зорана. • цілина. 
НОВГТНІЙ, я. є. Я кий стосуєть¬ 

ся, належить до останнього часу, що 
безпосередньо передував моменту 
мовлення. • найновіший, останній. 
НОВОБРАНЕЦЬ, нця, ч. Люди¬ 

на, яку беруть або нещодавно взяли 
до війська на службу. • призовнйк, 
заст. рекрут. □ новобранський. 
НОВОРІЧНИЙ, а, е. Пов’язаний 

зі святом Нового року. □ новоріччя. 
НОВОТВІР, твбру, ч. Щось не¬ 

щодавно утворене, чого не було ра¬ 
ніше. • новоутвбрення, (нове слово, 
вираз) неологізм. 
НОГА, й, ж. 1. Нижня кінцівка 

тіла людини та деяких інших істот. 
•Ф* Без задніх ніг — не відчуваючи 
нічого через утому; Догорй нога¬ 
ми — порушуючи звичний порядок 
речей; Збиватися з ніг — дуже 
швидко ходити, бігати в пошуках 
чогось; 3 ніг до головй — повністю; 
На корбткій нозі — у рівних, 
дружніх стосунках; Ні ногбю; Ногй 
більше не б^де — про відмову хо¬ 

дити кудись, бувати десь; Нбги на 
плбчі — швидко рушати кудись, 
утікати; Одна ногй тут, а друга 
там — дуже швидко сходити, збіга¬ 
ти; У ногу — одночасно, у такт 
з іншими; Як собаці п'ята нога — 
зовсім непотрібний. □ ножнйй. 
2. рідк. Опора меблів, споруд, ме¬ 
ханізмів тощо. // □ ніжка. 
НОЖИЦІ, иць, мн. 1. Інструмент 

для різання, що складається з двох 
навхрест скріплених ножів із руч¬ 
ками у вигляді кілець. □ нбжички. 
2. Машина для різання, що засто¬ 
совується переважно на метало¬ 
обробних підприємствах. 
НОКАУТ, у, ч. 1. спорт. Ситуа¬ 

ція в боксі, коли один зі спортсменів 
остаточно не може продовжувати 
поєдинок через одержані удари 
суперника й зазнає поразки. 2. пе- 
рен. Стан після приголомшливих 
подій, коли не залишається шансу 
виправити становище. • невдача, по¬ 
разка. // □ нокаутувати. 
НОКДАУН, у, ч. 1. спорт. Ситуа¬ 

ція в боксі, коли один зі спортсменів 
опиняється на підлозі після ударів 
суперника й тимчасово (не більше 
від 10 секунд) не може вести бій. 
2. перен. Стан після приголомшли¬ 
вих подій, коли, проте, залишаєть¬ 
ся шанс виправити становище. 
НОМЕР, а, ч. 1. Порядкове 

число предмета серед інших од¬ 
норідних. -Ф* Нбмер одйн — най¬ 
кращий, найголовніший. 2. пе¬ 
рен. Якийсь предмет або особа, 
що позначається певним числом. 
// □ номернйй, номербк, нумерува¬ 
ти, нумерація. 3. Розмір предмета 
(напр. одягу, взуття). 4. Окрема 
кімната в готелі. 5. Окремий виступ 
артиста або групи артистів; окре¬ 
мий елемент вистави, концерту. 
6. перен., розм. Дивний, нерозум¬ 
ний, неочікуваний учинок. • коник, 
вйбрик. -Ф* Нбмер (не) прбйде 
(пройшов тощо) — (не) вдасться 
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(вдалося)зробити щось; Порбжніи 
номер — про безнадійну справу. 
НОМІНАЛ, у, ч. Вартість цінних 

паперів, паперових грошей, монет 
або товару, зазначена безпосеред¬ 
ньо на них. □ номінальний. 
НОНСЕНС, у, ч. Щось позбавле¬ 

не глузду, сенсу, змісту. • нісенітни¬ 
ця, безглуздя, абсурд. 
НОРМА, и, ж. 1. Те, що є за¬ 

гальноприйнятим, вважається зви¬ 
чайним, правильним, обов’язко¬ 
вим. • стандарт, канбн, правило. 
2. Установлена міра, середня або за¬ 
планована величина чогось. • квбта, 
порція. // □ нормальний, норма¬ 
лізувати, нормалізація, нормувати, 
нормування, нормувальний, нор¬ 
матив, нормативний. 
НОРМАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

не має відхилень від норми; звичай¬ 
ний, загальноприйнятий. • правиль¬ 
ний, стандартний, закономірний, при- 
рбдний. 2. Психічно й розумово 
повноцінний, здоровий. // □ присл. 
нормально. 
НОРОВ, у, ч. Сукупність психіч¬ 

них і моральних характеристик, 
особливостей людини. • вдача, 
характер, натура, темперамент. 
Д Крутйй норов — різкий, конф¬ 
ліктний характер; М’якйй нбров — 
спокійний, лагідний характер. □ но¬ 
ровистий, норовлйвий, норовйти. 
НОСИТИ, ношу, носиш, недок. 1. 

Тримаючи щось при собі, переміщу¬ 
вати в інше місце (про багаторазо¬ 
ву дію). • перенбсити. Носйти 
воду рбшетом — марно витрачати 
час на якусь роботу, справу. □ нбші, 
носйльник, носій, ноша, приноси¬ 
ти, винбсити. 2. Мати при собі, пе¬ 
реміщуючись із місця на місце. 
//□ носіння. 3. Пересувати, вози¬ 
ти з великою швидкістю. • мчати. 
//□ носйтися. 4. Мати (про назву, 
звання тощо). □ носій. 5. Мати на 
собі (про одяг, прикраси і т. ін.). 
О носіння, носкйй, нбскість, знбшу- 

вати, діеприкм. і прикм. зношений. 
6. Мати, зберігати (про вуса, боро¬ 
ду тощо). 7. Постійно мати в думці, 
уяві, відчуттях. • винбшувати. □ но¬ 
сйтися, носій. 8. У формі нбсить, 
носйв, носйло (часто зі словами чорт, 
лихйй тощо), розм. Хтось перебуває 
невідомо де. 
НОСІЙ, й, ч.; у зверт. носію. 1. 

Людина, яка займається перенесен¬ 
ням речей. • носйльник. 2. Той, хто 
має щось постійно на собі, у собі. 
3. перен. Той, хто володіє чимсь 
і виражає ного. • виразник. 4. спец. 
Пристрій, на якому можна щось пе¬ 
реносити. 
НОСОВЙК, а, ч. Шматок тка¬ 

нини, призначений для витирання 
носа. • хустка. □ носовичок. 
НОСТАЛЬГІЯ, ї, ж. І. Туга за 

батьківщиною. 2. Сум, туга за тим, 
що минуло, чого не можна поверну¬ 
ти. • смуток. // □ ностальгійний, 
ностальгувати. 
НОТАТКА, и, ж., частіше в мн. 

нотйтки, ток. Короткий запис, який 
швидко робиться для пам’яті. □ но- 
татник. 
НОТУВАТИ, ую, уєш , недок. 

Швидко, побіжно записувати щось 
для пам’яті. • писати, фіксува¬ 
ти. □ нотатка, нотування,занотб- 
вувати. 
НОУТБУК, а, */. Портативний пер¬ 

сональний комп’ютер, що має зруч¬ 
ну для перенесення форму й неве¬ 
лику вагу. 
НОУ-ХАУ, незм., с. Знання, відо¬ 

мості про те, як оптимально органі¬ 
зувати виробництво або процес ви¬ 
конання якоїсь роботи, досягаючи 
певної мети. 
НОЧВИ, чбв, мн. Довга посуди¬ 

на з розширеними догори стінками 
для домашнього вжитку; готування 
тіста, прання білизни тощо. □ но- 
чбвки. 
НОЧІВЛЯ, і, ж. Нічний відпочи¬ 

нок, сон у певному місці. • нічліг. 
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НОШІ, нош, мн. 1. Предмет у ви¬ 
гляді дошки з ручками для пе¬ 
ренесення людей або предметів. 
2. Пристрій із дверцятами, часто 
критий, який призначається для пе¬ 
ресування й переноситься людьми 
або в’ючними тваринами. 
НУВОРЙШ, а, ч. Людина, яка 

швидким і нечесним способом ста¬ 
ла багатою. • розм. новобагатько. 
НУДЙЗМ, у, '/. Світогляд, стиль 

поведінки, що проголошує, утверджує 
культ оголеного тіла. □ нудйст. 
НУДЙТИ, нуджу, нудиш, нудить, 

недок. 1. Викликати відчуття одно¬ 
манітності, стан бездіяльності, бай¬ 
дужості, відсутності інтересу до 
довкілля. -Ф* Надити світом: а) пе¬ 
ребувати в стані апатії, бездіяль¬ 
ності; б) постійно переживати за 
щось; в) бути незадоволеним жит¬ 
тям. • знуджувати. □ нудйтися, 
нуднйй (у 1 знач.), нудьга, нудбта 
(у 1 знач.). 2. У формі надить. Про 
неприємні відчуття стискання, 
гіркоти в шлунку й горлі. • млоїти. 
□ нудбта (у 2 знач.), нудбтний, 
нуднйй (у 2 знач.). 3. розм. Набрид¬ 
ливо скаржитися, нарікати. • нйти, 
скйглити, плакатися. 
НУДЙТИСЯ, нуджуся, нудишся, 

недок. Перебувати в стані бездіяль¬ 
ності, байдужості, відсутності інте¬ 
ресу до довкілля. • нудьгувати. 
НУДНЙЙ, а, е. І. Нецікавий, який 

набридає своєю одноманітністю. 
• марудний, монотонний, одно¬ 
манітний, рутйнний, докучливий 
□ нудність, присл. нудно. 2. Який ви¬ 
кликає нудоту (у 2 знач.). • нудбтний. 
НУДОТА, и, ж. 1. Стан від¬ 

сутності інтересу до довкілля, яке 
здається одноманітним, нецікавим. 
• нудьга. 2. Неприємні відчуття 
стискання, гіркоти в шлунку й горлі. 
// □ нудотний, нудотність, присл. 
нудотно. 
НУЖДА, й, ж. Бідність, мате¬ 

ріальні нестатки. • злйдні. □ нуж¬ 

денний, нужденність, присл. нуж¬ 
денно. 
НУЛЬ, я, ч. І. Ч исло, матема¬ 

тичний знак, що означає відсутність 
величини. 2. Умовна величина, від 
якої починається відрахування. 
-Ф* 3 нуля: а) з нічого, без поперед¬ 
ньої основи; б) від самого початку. 
□ нулівка. 3. Поділка на шкалі ви¬ 
мірювального приладу, від якої ве¬ 
деться відлік. 4. перен. Предмет, 
який не становить ніякої цінності, не 
має значення. • ніщо. 5. перен Осо¬ 
ба, яка абсолютно не вміє, не знає 
чогось, повністю неспроможна на 
щось. • ніхто, нікчема. □ нульовйй. 
НУМО, част. Уживається з не¬ 

означеною формою дієслова для ви¬ 
раження спонукання до дії, у якій 
братиме участь і той, хто говорить 
(напр.: нумо танцювати). 
НУРТУВАТИ, ує, недок. Рухаю¬ 

чись із потужною силою, крутити¬ 
ся, змінювати напрямок. □ нурту- 
вання, нурт. 
НУТРОЩІ, ів, мн., збірн. 1. 

Внутрішні органи живих істот. 2. 
перен. Простір усередині чогось, 
а також предмети, прилади тощо, 
розташовані в цьому просторі. 
// • нутро, утроба. □ нутрянйй. 
НЮ, незм. Зображення оголено¬ 

го тіла в образотворчому мистецтві. 
НЮАНС, у, ч. Дрібниця, невели¬ 

ка деталь у чомусь більшому. □ ню¬ 
ансувати. 
НЮХАТИ, аю, аеш, недок., нюх¬ 

нути. ну, неш, док. Вирізняючи, 
уловлюючи запах, сприймати за до¬ 
помогою нюху. Ф Не нюхати по¬ 
роху: а) не бувати на війні; б) зо¬ 
всім не мати досвіду в певній справі. 
• обнюхувати. □ нюх, нюховйй, 
нюхання, нюхальний, нюшйти, ви¬ 
нюхувати, пронюхувати. 
НЯВКАТИ, аю, аєш і НЯВЧА¬ 

ТИ, чу, чйш, недок., НЯВКНУТИ, 
ну, неш, док. Видавати звуки, харак¬ 
терні для котів. □ нявкання. 
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ОАЗА, и, ж. і ОАЗИС, у, ч. 1. 
Місцевість із багатою рослинністю, 
водою посеред пустелі. 2. перен. 
Місце, яке вирізняється красою, 
приємністю перебування в ньому на 
тлі довкілля. 3. перен. Те, що при¬ 
носить приємність на загальному 
безрадісному фоні. 
ОБАБІЧ, незм. По обидва боки, 

з обох боків. 
ОБАПІЛ, пола, '/. Дошка з корою 

дерева на поверхні. 
ОБАЧНИЙ, а, е. Який діє з обе¬ 

режністю, передбачаючи можливі 
наслідки; який виявляє обережність. 
• обачливий, обережний, помір- 
кбваний, розважливий, розсудли¬ 
вий. □ обачність, присл. обачно. 
ОББРІХУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОББРЕХАТИ, ешу, ешеш, док. По¬ 
ширювати неправдиву інформацію 
про когось. • обмовляти, наговорю¬ 
вати, набріхувати. □ оббріхування, 
оббріхувач. 
ОБВАЖНІТИ, ію, ієш, док. 1. 

Стати більш важким. • поважча¬ 
ти, (про істоту) погладшати. 2. На¬ 
гнутися. схилитися під певною ва¬ 
гою. 3. Стати менш поворотким, 
рухливим; утратити здатність нор¬ 
мально, скоординовано діяти. • об¬ 
м’якнути. // • отяжіти. □ обваж¬ 
ніння. 
ОБВАЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., ОБВАЖИТИ, жу, жиш, док. 
Зважуючи щось (як правило, під 
час купівлі), ошукувати, указува¬ 
ти більшу вагу, ніж та, яка є на¬ 
справді. □ обважування, обва¬ 
ження. 
ОБВИНУВАЧУВАТИ, чую, 

чуєш, недок. і ОБВИНУВАТИТИ, 
ачу, атиш, док. 1. Вважати когось 
винним у чомусь і заявляти про 
Це. • винуватити, звинувачувати. 
2. юр. Притягати до відповідаль¬ 

ності особу та доводити її вину в хо¬ 
ді розслідування. 3. юр. Виступати 
в суді в ролі обвинувача, який має 
на меті довести вину підсудного. 
// □ обвинувачування,обвинува¬ 
чення, обвинувач, обвинувачува¬ 
ний, обвинувальний. 
ОБГОВОРЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., ОБГОВОРИТИ, ворю, вориш, 
док. Розмовляючи, обмінюватися 
думками, висловлювати погляди на 
щось або визначати ставлення до чо¬ 
гось. • обмірковувати, радитися, 
консультуватися, аналізувати, розби¬ 
рати, розглядати. □ обговбрювання, 
обговорення. 
ОБГОРТАТИ, аю, аєш, недок., 

ОБГОРНУТИ, горну, горнеш, ДОК. 

1. Покривати чимсь із усіх боків. 
• обвивати, обмбтувати. □ об- 
гбртка. 2. Тісно прилягаючи, по¬ 
кривати (про одяг) • обтягати, 
облягати. 3. Розпушувати землю 
навколо рослини, оточуючи її стеб¬ 
ло знизу землею. 4. Густо охоплю¬ 
вати з усіх боків, повністю при¬ 
ховуючи, закриваючи від зору. 
• оповивати, обволікати, обкуту¬ 
вати, затягати. 5. перен. Повністю 
займати розум, почуття людини. 
• заволодівати, охбплювати, об¬ 
ступати, проймати. // • огортати. 
□ обгортання, обгорнення. 
ОБГОРТКА, и, ж. 1. Те, у що 

загорнуто якийсь предмет. 2. Не¬ 
велика спеціальна папка, у яку 
вкладається зошит, книжка, до¬ 
кумент. • обкладинка. 3. перен. 
Зовнішні умови, обставини, у яких 
подається суть, ідея чогось. • ан¬ 
тураж, контекст. // □ обгбрткбвий. 
ОБГРУНТОВУВАТИ, бвую, 

бвуєш, недок., ОБҐРУНТУВАТИ, 
тую, туеш, док. За допомогою 
доказів підтверджувати правиль¬ 
ність певної думки. • аргументувати. 
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мотивувати, довбдити, пояснюва¬ 
ти. □ обґрунтбвування,обґрунту¬ 
вання, обґрунтбваність, присл. об- 
ґрунтбвано. 
ОБДАРОВАНИЙ, а, е. 1. Той, 

якому подарували багато пода¬ 
рунків. □ обдарбвувати, обдарбву- 
вання. 2. перен. Який має значні, 
вищі за пересічні здібності. • здіб¬ 
ний, талановйтий. □ обдарбвання, 
обдарування, обдарбваність. 
ОБДУРЮВАТИ , юю, юєш, недок., 

ОБДУРЙТИ, рю, риш, док. Приму¬ 
шувати когось повірити в неправду. 
• обманювати, ошукувати, дурйти, 
піддурювати, шахраювати. □ об¬ 
дурювання, обдурення. 
ОБЕРЕЖНИМ, а, е. Який нама¬ 

гається уникати небезпечних ситу¬ 
ацій, не ризикувати, не потрапляти 
в скрутне становище; який свідчить 
про таке намагання. • обачний, 
поміркбваний, розсудливий, роз¬ 
важливий, сторожкйй. □ обереж¬ 
ність, присл. обережно. 
ОБЕРЕМОК, мка, ч. Певна 

кількість зібраних докупи пред¬ 
метів, яку можна переносити, обхо¬ 
пивши руками. -Ф* Узйти (схопйти) 
в (на) обербмок — підняти, обхо¬ 
пивши руками. • купа. 
ОБЕРІГ, рідше ОБЕРЕГ, рега, ч. 

1. Предмет, який, за магічними уяв¬ 
леннями, захищає від нечистої сили. 
2. перен. Щось, що постійно до¬ 
помагає уникати неприємностей. 
// • талісман, амулет. 
ОБЕРІГАТИ, аю, аєш , недок., 

ОБЕРЕГТИ, режу, режеш, док. 
Захищати від небажаних подій, 
шкоди, неприємностей, нещасть 
тощо. • берегтй, охороняти, боро- 
нйти, обороняти, стерегтй. □ обері¬ 
гання, оберіг. 
ОБЕРНЕНИЙ, а, е. 1. Дієприкм. 

пас. мин. ч. до обернути. • повер¬ 
нутий (повернений), спрямбва- 
ний, скербваний, перетвбрений. 2. 
спец. Протилежний до звичайного. 

• інверсійний. 3. спец. Такий, за 
якого перетворення одного спри¬ 
чинює перетворення іншого з про¬ 
тилежним результатом. □ оберне- 
ність. 
ОБЕРТАТИ, аю, аєш, недок., 

ОБЕРНУТИ, оберну, обернеш, док. 
1. Скеровувати когось або щось 
обличчям, лицьовою стороною, 
фасадом тощо в певний бік або 
в певному напрямку. • поверта¬ 
ти, спрямовувати, (у протилежний 
бік) перевертати. 2. Крутити щось 
навколо осі або по круглій траєк¬ 
торії. • вертіти. □ оберт, обертб- 
вий, обертальний. 3. Переводити 
з одного стану, вигляду в інший. 
• перетвбрювати. Обертати на 
свій лад — робити по-своєму або 
для власної вигоди. 4. перен. Схи¬ 
ляти до чогось іншого, примушува¬ 
ти змінити свою думку. • наверта¬ 
ти. 5. перен. Швидко, вправно 
проводити дії над чимсь. • оруду¬ 
вати, маніпулювати. // □ обер¬ 
татися, обертання, обернення. 
Обертом, незм. Дуже швидко 

обертаючись. -Ф* Голова (світ) ідб 
ббертом — а) стан, коли втрачено 
відчуття рівноваги й усе перед очи¬ 
ма ніби рухається; б) стан розгуб¬ 
леності, приголомшеності від над¬ 
мірної кількості справ, вражень 
тощо; в) стан, коли втрачено відчут¬ 
тя реальності через власні успіхи. 
ОБ’ЄКТ, а, ч. 1. філос. Те, що 

існує в дійсності незалежно від 
свідомості людини. □ об’єктний. 
2. Те, на що спрямовуються певні 
дії, увага тощо. • предмет. 3. Окре¬ 
мий предмет, виділений із довкілля. 
• одиниця, точка. □ об’єктовий. 
ОБ’ЄКТИВНИЙ, а, е. 1. Який 

існує реально, незалежно від сві¬ 
домості людини. • дійсний, реаль¬ 
ний. □ об’єктивність, об’єктивувати, 
об’єктивація, об’єктивізація, об’єк¬ 
тивізм, об’єктивіст. 2. Який зва¬ 
жає на всі обставини й не виявляє 
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упередженого ставлення до когось 
або чогось. • безсторбнній, неупе- 
реджений, незацікавлений. □ об’єк¬ 
тивність, присл. об’єктйвно. 
ОБ’€М, у, ч. Міра кількості 

простору, зайнятого певним тілом, 
речовиною тощо, яка виражається 
в кубічних одиницях. • (у по¬ 
бутовому значенні) місткість. 
□ об’ємний, об’ємність, присл. 
об’ємно. 
ОБЖИНКИ, ків, ми. Закінчення 

збирання врожаю зернових, а також 
час такого закінчення. Д Справля¬ 
ти обжйнки — закінчувати збиран¬ 
ня врожаю зернових; відзначати це 
закінчення. □ обжинковий. 
ОБЗИВАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., ОБІЗВАТИСЯ, обізвуся, 
обізвешся, док. 1. Подавати гол.ос, 
видавати якісь звуки. • відгукува¬ 
тися (у відповідь на щось). 2. перен. 
Даватися взнаки, нагадувати про 
свою присутність, існування. • ви¬ 
являтися. 3. розм. Називати когось 
образливими словами. • лаятися. 
//□ обзивання. 
ОБИДВА, ч. і с., ОБИДВІ, ж., 

обох, числ, збірн. Кожний із двох; 
і один, і другий. • обоє. Д В обй- 
два кінці (ббки) — туди й назад. 
^ Дивйтися обома — дуже уважно 
дивитися. 
ОБИРАТИ, аю, аєш, недок., 

ОБРАТИ,оберу,обереш, док. 1. Ви¬ 
діляти (як правило, для себе, вихо¬ 
дячи з власних інтересів, уподобань) 
когось, щось за певними ознаками. 
Д Обирати дорбгу (стежку то¬ 
що) — вирішувати, як жити, що 
робити. 2. Голосуванням признача¬ 
ти когось виконувати певні обов’яз¬ 
ки. • вибирати. // □ обирання, 
обрання, обранець. 
ОБІГ, у, ч. 1. Процес руху, пе¬ 

реміщення чогось від місця до місця, 
від людини до людини, з однієї 
форми, стадії в іншу. Д Пускйти 
в обіг — вводити у використання, 

вживання. 2. ек. Рух, переміщення 
товарів та інших цінностей у су¬ 
спільстві. □ обігбвий. 
Обід, ббода, ч. 1. Зовнішня час¬ 

тина колеса. • обїддя. □ обіддя. 
2. Предмет круглої або близької 
до круглої форми, який оточує щось. 
• обвід. 
ОБІД, у, ч. 1. Споживання їжі 

в середині дня, а також сама ця їжа. 
□ обідати. 2. Час, коли зазвичай 
відбувається таке споживання їжі. 
Д До обіду — до середини дня; Під 
обід — близько середини дня; Після 
обіду — у другій половині дня. 
□ обідня. // □ обідній. 3. Перерва 
в середині дня в роботі установ, 
організацій, окремих працівників. 
ОБІЗНАНИМ, а, е. Який добре 

щось знає. • компетентний, по- 
інформбваний. □ обізнаність. 
ОБІЙМАТИ, аю, аєш, недок.. 

ОБІЙНЯТИ.обійму, обіймеш, док. 
1. Обхоплюючи руками, наближа¬ 
ти впритул до себе. • пригортати, 
притискати. □ обійми. 2. перен. 
Поширюючись, оточувати з усіх 
боків. • огортати, обволікати, опо¬ 
вивати. 3. перен. Повністю оволоді¬ 
вати кимсь. • охбплювати, спбв- 
нювати. 4. перен. Мати у своєму 
складі, у сфері уваги. • охбплювати. 
Д Обіймати посаду — перебува¬ 
ти на посаді. Обіймати бком 
(пбглядом тощо) — ласкаво, із 
симпатією оглядати. // □ обіймання. 
ОБІЙСТЯ, я, с. Двір разом із 

будовами. • подвір’я, садйба. 
ОБІРУЧ, незм. 1. Обома руками. 

2. рідк. По обидва боки, з обох боків. 
• обабіч. 
ОБІЦЯТИ, яю, яєш, недок. 1. 

Добровільно зобов’язуватися зро¬ 
бити (не зробити) щось; стверджу¬ 
вати, що щось обов’язково буде 
відбуватися певним чином. Обі¬ 
цяти золоті гори — дуже багато 
обіцяти. • зарікатися (не робити). 
2. Подавати надії, давати підстави 
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іншим сподіватися на щось. • віщу¬ 
вати. □ обіцянка, обіцяння. 
ОБІЧ, незм. 1. Поруч, поряд, 

з якогось боку від чогось. 2. Збо¬ 
ку на деякій відстані. • бсторонь. 
// • ббік. 
м ОБ’ЇЖДЖАТИ, аю, аєш і ОБ’¬ 
ЇЗДИТИ, їжджу, їздйш, нелок., 
ОБ’ЇХАТИ, їду, ідеш, док. 1. їхати 
навколо когось, чогось. 2. їдучи, за¬ 
лишати збоку, минати. • обминати. 

Конем не об’їдеш — ніяк не¬ 
можливо уникнути. 3. док. також 
ОБ’ЇЗДИТИ, їжджу, їздиш. Про¬ 
їжджати відразу багато пунктів; 
їздячи, бувати в багатьох місцях. 
// □ об’їзд, об’їзний. 4. док. тільки 
ОБ’ЇЗДИТИ. Привчати тварину 
возити вершника або ходити в за¬ 
пряжці. □ об’їждження. // □ об’їж¬ 
джання, об’їждчик. 
ОБКЛАДИНКА, и, ж. 1. Цупкі 

аркуші, якими починається й за¬ 
кінчується книжка, зошит тощо. 
• (тверда) палітурка, оправа. 2. 
Невелика спеціальна папка, у яку 
вкладається зошит, книжка, доку¬ 
мент. • обгбртка. 
ОБЛАДНУВАТИ, ую, уеш, нелок., 

ОБЛАДНАТИ, наю, наєш, док. 
1. Готувати для користування, ви¬ 
конання певних функцій. • опоря¬ 
джати. 2. Установлювати певні пред¬ 
мети, пристрої для потрібних дій. 
• устатковувати. // □ обладнання, 
обладнання. 
ОБЛАМУВАТИ, ую, уеш, нелок., 

ОБЛАМАТИ, маю, маєш, док. 1. 

Ламати предмет, докладаючи силу 
з одного краю. Обламувати 
крйла — а) позбавляти когось ви¬ 
соких прагнень, сподівань, мрій; 
б) змушувати когось підкорювати- 
ся. 2. розм. Не виправдовувати спо¬ 
дівань; говорити або робити те, що 
виявляється значно гіршим від 
очікуваного або протилежним 
йому.//□ обламуватися, обла¬ 
мування. 

ОБЛАСТЬ, і, ж. 1. Частина краї¬ 
ни, територія, що виділяється пев¬ 
ними ознаками. 2. Територія, де 
відбуваються певні події, існують 
якісь явища. // • регібн, місцевість, 
райбн, терен, ареал. 3. Адміністра¬ 
тивно-територіальна одиниця (зо¬ 
крема в Україні), на які поділяється 
територія держави і яка складаєть¬ 
ся з районів. □ обласнйй; ужива¬ 
ється також обл- (скорочення від 
обласний) як перша частина абре¬ 
віатур, напр.: облвиконкбм, обл¬ 
держадміністрація. 4. мат. Від¬ 
крита зв’язна множина в даному 
просторі. 
ОБЛАТКА1, и, ж. Спеціальний 

виріб із тіста у вигляді коржа, який 
використовується для причастя 
в католицькому та протестантсько¬ 
му церковному обряді. 
ОБЛАТКА2, и, ж. Оболонка, якою 

покривають дозу порошкових ліків 
для внутрішнього вживання. 
ОБЛЕСЛИВИЙ, а, е. Який на¬ 

магається догодити комусь, справи¬ 
ти враження на когось за допомогою 
лестощів. • улесливий, підлесливий. 
□ облесливість, облесник, присл. 
облесливо. 
ОБЛЕСНИК, а, ч.; у зверт. об¬ 

леснику. Облеслива людина. • лес¬ 
тун, підлесник, підлабузник. □ об¬ 
ласницький. 
бБЛИЗЄНЬ, зня, ч., жарт. Від¬ 

мова в якомусь проханні. Спі¬ 
ймати (упіймати, ухопйти) облиз¬ 
ни — розм. не одержати того, на що 
були сподівання. 
ОБЛЙЧЧЯ, я, с. 1. Передня час¬ 

тина голови, на якій розташовують¬ 
ся очі, ніс, рот. В облйччя — пря¬ 
мо, не приховуючи; Мати своб 
облйччя — відрізнятися від інших; 
Плювати в облйччя — відверто, 
цинічно зневажати; Повертйтися 
облйччям: а) спрямовувати увагу 
на когось, щось; б) починати ста¬ 
витися прихильно. 2. перен. Загаль- 
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НИЙ вигляд, зовнішні риси чогось. І Створювати оздоблення у вигляді 
• зовнішність. 3. перен. Найголовні¬ 
ше, те, за чим складають думку про 
предмет. 
ОБЛИШАТИ, аю, аєш, недок., 

ОБЛИШИТИ, шу, шиш, док. 1. 
Припиняти щось робити. / Залиша¬ 
ти без уваги предмет, особу, яких 
перед тим стосувалися певні дії, які 
були об’єктом уваги тощо. 2. Те 
саме, що лишати (у 2 знач.). 
ОБЛ ЇГ, лбгу, ч. Поле, яке давно 

не орали. • переліг. □ обліжок. 
Облік, у, ч. і. З’ясування і за¬ 

свідчення наявності, установлення 
кількості когось, чогось. Д Брати 
на облік — починати стежити за 
наявністю, кількістю, поведінкою 
когось, чогось. • реєстрація, обраху¬ 
нок. 2. ек. Система реєстрації про¬ 
цесів якоїсь діяльності з метою 
контролю. // □ обліковий, обліко¬ 
вець, обліковувати, облікувати. 
ОБЛОГА, и, ж. Тривале утриму¬ 

вання певної території, людей, тва¬ 
рин в оточенні. • оточення, блокада, 
облава (під час полювання). Д Бра¬ 
ти в облогу — оточувати з усіх 
боків. □ обложйти, облоговий, об¬ 
ліжний, обложнйй, облбжник. 
ОБЛУДА, и, ж. 1. Те, що видаєть¬ 

ся за правду, але в дійсності нею 
не є. • ілюзія, омана, міраж, при¬ 
мара. 2. Поведінка, думки, які зу¬ 
мовлюються нещирістю, нама¬ 
ганням ошукати. • лицемірство, 
лукавство, фальш. // □ облудний, 
облудник, облудність, присл. об¬ 
лудно. 
ОБЛЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

ОБЛЯГТЙ, яжу, яжеш, док. 1. Роз¬ 
міщуватися навколо чогось. • охоп¬ 
лювати, оповивати. 2. Глибоко 
охоплювати людину. • переймати, 
оволодівати, сповнювати. 3. Тісно 
обступати, оточувати. // □ обля¬ 
гання. 
ОБЛЯМОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОБЛЯМУВАТИ, ую, уєш, док. 

смужки на краях чогось. • обрам- 
лювати, кантувати, (тканину) обши¬ 
вати. □ облямбвування, облямуван¬ 
ня, облямівка. 
Обмаль, незм. Занадто мало, 

так, що може не вистачити. • малу¬ 
вато, замало. 
ОБМАН, у, ч. 1. Спроба вида¬ 

ти за правду те, що в дійсності 
нею не є. • брехня, обдурюван¬ 
ня, неправда, шахрайство. 2. Те, 
що здається правдою, але в дійс¬ 
ності нею не є. • ілюзія, облуда, 
омана, міраж. // □ обманювати, 
обманюватися, обманний, об¬ 
манка. 
обмежувати, ую, уєш, недок., 

ОБМЕЖИТИ, жу, жиш, док. 1. 
Установлювати для когось, чогось 
певні межі в діях, ступені вияву 
тощо. • лімітувати, локалізувати, 
стрймувати. 2. Бути межею, кордо¬ 
ном чогось. • відділяти, відокрем¬ 
лювати, відгороджувати. // □ об¬ 
межування, обмеження, обмежений, 
обмеженість, обмежувальний, присл. 
обмежено. 
ОБМИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ОБМИНУТИ, ну, неш, док. 1. Ру¬ 
хаючись, залишати щось осторонь 
і позаду, проходити повз щось. 
• об’їжджати, обходити, минати. 2. 
Намагатися не потрапляти в якесь 
місце. • минати, обхбдити. ^ Об¬ 
минати десятою дорогою (вули¬ 
цею) — не бувати десь; уникати 
зустрічі; Обминати стороною — за¬ 
лишати поза увагою. 3. Ухилятися 
від чогось. • утрймуватися, уника¬ 
ти. 4. Пропускати когось, щось під 
час дії, яка поширюється на інших. 
Ф Обминати мовчанням — не го¬ 
ворити про когось, щось. • обходи¬ 
ти, ігнорувати. 
ОБМІНЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., ОБМІНЯТИ, яю, яєш, док. 1. 
Віддавати щось одне, отримуючи 
замість нього інше. • міняти, ви- 



ОБМОВЛЯТИ 584 ОБРАЖАТИ 

мїнювати. 2. Отримувати грошові 
знаки одного номіналу замість ін¬ 
шого або валюту однієї країни 
замість іншої. • мінйти, розміню¬ 
вати. // □ ббмін, обмінний, обмІнник. 
ОБМОВЛЯТИ, йю, йєш, недок., 

ОБМОВИТИ. влю, виш, док. Гово¬ 
рити щось погане й неправдиве про 
когось. • наговбрювати, оббріхува¬ 
ти, набріхувати, ганити, неславити, 
чорнйти. □ обмовляння, обмбва, 
обмбвник, обмбвннцькнй. 
ОБМОВЛЯТИСЯ, яюся, йєшся, 

недок., ОБМОВИТИСЯ, влюся, 
вишся, док. 1. Говорячи, помиляти¬ 
ся, випадково казати щось не¬ 
правильно або без бажання це ска¬ 
зати. 2. Додатково пояснювати, 
уточнювати те, про що йшлося ра¬ 
ніше. Ф Не обмбвитися і слбвом — 
зовсім нічого не сказати. // □ об¬ 
мовка. 
ОБНАДІЮВАТИ , юю, юеш, не¬ 

док., ОБ НАД ГЯ ТИ, ію, Ієш, док. 
Створювати в когось надію. 
ОБНІЖОК, жка, ч. 1. Вузька не- 

орана смуга землі між ланами, го¬ 
родами тощо. • межа, обміжок. 2. 
Поперечка між ніжками стола або 
стільця. 
ОБОВ’ЯЗОК, зку, ч. 1. Те, що слід 

безумовно, неодмінно виконувати, 
робити; внутрішньо прийнята мо¬ 
ральна вимога. • зобов’язання, 
повйнність. □ зобов’йзувати, зобо- 
в’йзання, обов’язкбвий, обов’яз- 
кбвість, присл. обов’язкбво. 2. пе- 
рев. в мн. оббв’язки. Набір функцій, 
дій, покладених на когось. 
ОБОЄ, оббх, числ., збірн. Кожний 

із двох; і один, і другий (уживаєть¬ 
ся з назвами істот, а також тими 
назвами предметів, які мають фор¬ 
му середнього роду або лише мно¬ 
жини). • обйдва. 
ОБОЖНЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

док. 1. Вважати, уявляти богом, 
наділяти рисами бога. 2. перен. 
Дуже, великою мірою любити, ша¬ 

нувати. □ оббжнювач. // • бого- 
творйти. □ оббжнювання, обож¬ 
нення. 
ОБОЛОНКА, и, ж. 1. Поверх¬ 

невий шар, матеріал, який зовні 
вкриває щось. 2. перен. Набір 
зовнішніх ознак, рис, за якими 
криється певний внутрішній зміст. 
• поверхня. 3. техн. Просторова 
захисна конструкція. • покриття. 
ОБОЛОНЬ, і, ж. Низовинні за¬ 

болочені луки. • оболбння. □ обо- 
лбння. 
ОБОПІЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

стосується водночас обох боків 
чогось. • двобічний, двосторбнній. 
2. Який виявляється з обох боків. 
• взаємний. // □ обопільність, присл. 
обопільно. 
ОБОРОТНИЙ, а, е. 1. Який 

може діяти, відбуватися не тільки 
в одному, але й у протилежному 
напрямі. 2. хім. Який може від¬ 
буватися з однаковою швидкістю 
в протилежних напрямах (про 
реакцію). 3. спец. Який має влас¬ 
тивість після перетворення по¬ 
вертатися до вихідного стану. 
□ оборотність. 
ОБОРУДКА, и, ж., розм. Швидкі 

дії, як правило, незаконного ха¬ 
рактеру, що дали певний кон¬ 
кретний результат (часто про дії 
з грішми, товаром). • афера, ма¬ 
хінація. 
обпікати, аю, аєш, недок., 

ОБПЕКТЙ, ечу, ечеш, док. 1. Ство¬ 
рювати неприємні больові відчут¬ 
тя, ушкоджувати поверхню тіла 
вогнем або чимсь гарячим. 2. Спри¬ 
чинювати відчуття, подібні до тих, 
які бувають від опіку (про вітер, 
мороз тощо). // • пектй, обпалювати. 
3. перен. Раптово і сильно діяти на 
когось, змушуючи переживати якесь 
гостре відчуття. • вражати, приго- 
лбмшувати. // □ обпікання. 
ОБРАЖАТИ, аю, аєш, недок., 

ОБРАЗИТИ, ажу, азиш, док. Сло- 
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вами або діями завдавати душевно¬ 
го болю, принижуючи людину чи 
щось дороге для неї, поводячись 
несправедливо тощо. • крйвдити, 
дошкуляти, допікати, зневажати. 
□ ображатися, образа, ображання, 
образливий, образливість, присл. 
образливо. 
ОБРАЗ1, у, ч., мн. ббрази. 1. 

Відбиття у свідомості людини того, 
що існує в дійності, або чогось уяв¬ 
ного. • тип, картйна, (про людину) 
фігура, пбстать. Л В ббразі — 
у вигляді; Вхбдити в ббраз — по¬ 
водитися під впливом певної уяв¬ 
ної або виконуваної ролі. За 
ббразом і подббою — узявши щось 
за взірець. 2. Спосіб і форма пере¬ 
дачі дійсності в мистецтві. • пер¬ 
сонаж, тип. □ ббразний, ббразність, 
присл. ббразно; уживається також 
образно- як перша частина склад¬ 
них слів, напр.: ббразно-асоціатйв- 
ний. 3. Зображення когось, чогось, 
здійснене засобами живопису, фо¬ 
тографії тощо. 
ОБРАЗ2, а, ч., мн. образй. Те саме, 

що ікона. □ образбк. 
ОБРАЗОТВОРЧИЙ , а, е. Який 

створює образи. Д Образотворче 
мистецтво — мистецтво, пов’язане 
з відбиттям дійсності або уяви в на¬ 
очних, зорових о бр азах; об’єд¬ 
нує живопис, скульптуру, графіку. 
□ образотворчість. 
ОБРАНЕЦЬ, нця, ч.; у зверт. 

обранцю. Той, кого обрали, кому 
віддали перевагу серед інших. 
• улюбленець. Д Народний 
обранець (обрйнець нарбду) — 
людина, обрана для представниц¬ 
тва й роботи в органах влади; 
депутат; Обрйнець дблі (форту¬ 
ни) — людина, якій щастить у чо¬ 
мусь, яка змогла досягти чогось 
значного. 
ОБРИДАТИ , аю, аєш, недок., 

ОБРЙДНУТИ, ну, неш, док. Ста¬ 
вати дуже неприємним, огидним, 

нудним через одноманітність, надо¬ 
кучливість. • докучати, надокучати, 
набридати, док., розм. огйднути, 
остогйднути. □ обридйння, обрйдли- 
вий, присл. обрйдливо. 
Обрис, у, ч., також у мн. ббри- 

си. 1. Загальний, позбавлений де¬ 
талей зоровий вигляд предмета, 
який дає змогу чітко побачити 
лише його краї. • силует, окрес¬ 
лення. 2. перен. Загальний, 
позбавлений деталей вигляд пред¬ 
мета, ідеї, явища, який існує у сві¬ 
домості, уяві. // • кбнтур, конфігу¬ 
рація. 
Обрій, ю, ч. 1. Умовна лінія візу¬ 

ального стикання неба із землею або 
поверхнею води. • виднокрйй, край¬ 
небо, небокрай, горизбнт. 2. Простір, 
який можна побачити на відкритій 
місцевості. • виднокбло, виднокруг. 
4- З’являтися на ббрії — ставати 
відомим комусь, помітним для ко¬ 
гось. 3. перен., часто в мн. ббрії. Сфе¬ 
ра знань, інтересів, дій тощо. • кбло, 
галузь. 
ОБРГК, рбку, ч. Дрібно посічена 

солома з вівсом, дертю і т. ін. для 
годівлі коней. 
ОБРОБЛЯТИ, йю, йеш, недок., 

ОБРОБЙТИ, робліЬ, рббиш, док. 1. 
Працюючи над чимсь, надавати 
йому потрібного вигляду, стану. 
• опрацьбвувати, удосконалюва¬ 
ти, упорядкбвувати, (про землю, го¬ 
род тощо) пбрати. □ обробіток, 
обрббний. 2. перен., розм. Спілкую¬ 
чись із людиною, наполегливо впли¬ 
вати на неї, примушувати її при¬ 
йняти певні погляди, переконання. 
• перекбнувати, умовлйти, схилйти, 
навертати. // □ оброблення, об- 
рбблення, обрббка, обрбблювач, 
обрббник. 
ОБРУС, а, ч., рідк. Те саме, що 

скатертйна. 
ОБРУЧКА, и, ж. Кільце з кош¬ 

товного металу, яке носять на паль¬ 
ці як символ шлюбу. 



ОБРЯД 586 ОБУРЮВАТИ 

ОБРЯД, у, ч. Тр адиційна по¬ 
слідовність дій, що супроводжує 
важливі моменти життя людини та 
суспільства. • ритуал, дійство, це- 
рембнія, традйція. □ обрядбвий, об- 
рядбвість. 
ОБСЕРВУВАТИ, у ю, уєш, не док., 

рідк. Те саме, що спостерігати. 
□ обсервація, обсерваційний, об¬ 
серватор, обсерватбрія. 
ОБСЛУГОВУВАТИ, бвую, 

бвуєш, недок., ОБСЛУЖЙТИ, ужу, 
ужиш і ОБСЛУГУВАТИ, гую, гуєш, 
док. 1. Задовольняти чиїсь потреби, 
надавати послуги, робити щось 
потрібне для когось. 2. Забезпечу¬ 
вати, налагоджувати роботу машин, 
механізмів тощо. // □ обслугбвуван- 
ня, обслугбвувальний, обслуга. 
ОБСТАВИНА, и, ж. 1. Зовнішня 

подія, факт, ситуація, що певним 
чином впливає на щось. • умбва, 
аспект, деталь. 2. у мн. обставини. 
Сукупність умов, у яких щось від¬ 
бувається. • ситуація. Д Збіг 
обставин — випадковість, яка спри¬ 
чинила малоймовірні результати. 3. 
лінгв. Другорядний член речення, 
який позначає місце, час, причину, 
мету дії, а також спосіб здійснення 
(вияву), якість, міру й ступінь ви¬ 
яву дії або ознаки. □ обставинний. 
ОБСТЕЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., ОБСТЕЖИТИ, жу, жиш, док. 
Уважно оглядати, маючи на меті 
виявити, знайти щось або дізнати¬ 
ся про загальний вигляд, ознаки 
чогось. • оглядати, вивчати, дослі¬ 
джувати, інспектувати, розвідува¬ 
ти, перевіряти. □ обстеження. 
ОБСТОЮВАТИ, юю, юеш, не- 

ДОК.у ОБСТОЯТИ, 6ю, 6ЇШ, ДОК. 1. 
З.:\ищати від чогось. • обороняти. 
2 Цілеспрямовано захищати певну 
думку, позицію, наполягати на ній, 
на її правильності. • відстоювати. 
// □ обстоювання. 
ОБСЯГ, у, ч. Характеристика, що 

позначає абстрактний кількісний 

вияв чогось, величину певного яви¬ 
ща. • розмір, кількість, обшир. 
ОБТИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ОБІТНУТИ / ОБТЯТИ, обітну, 
обітнеш, док. 1. Обрізаючи з країв, 
зменшувати щось у розмірах. 2. 
Рішуче зменшувати, обмежувати, 
скорочувати вияв чогось. // • об¬ 
різати, обрубувати, обсікати. □ об¬ 
тинання. 
ОБТІЧНИЙ, а, е. 1. Заокругле¬ 

ний, згладжений, який не має гос¬ 
трих кутів, різких ліній. • округлий. 
2. техн. Який виявляє найменший 
опір зустрічному потокові газу або 
рідини. 3. перен. Який дає мож¬ 
ливість подвійного тлумачення, не 
містить прямих тверджень. • некон¬ 
кретний. // □ обтічник, обтічність, 
присл. обтічно. 
ОБТЯЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОБТЯЖИТИ, жу, жиш, док. 
1. Перебуваючи на чомусь, тисну¬ 
ти на нього вагою; бути важким 
для когось або чогось. 2. перен. 
Перевантажуючи чимсь необов’¬ 
язковим, зайвим, робити важчим 
для сприймання, використання. 
• ускладнювати, переобтяжу¬ 
вати. 3. перен. Створювати 
внутрішні неприємні відчуття, 
бути постійним клопотом, постій¬ 
ною проблемою. // □ обтяжу¬ 
ватися, переобтяжувати, обтяжу¬ 
вання, обтяжливий, обтяжливість, 
присл. обтяжливо. 
ОБУМОВЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ОБУМОВИТИ, влю, виш, 
док. Говорячи, заздалегідь ви¬ 
значати, називати умови чогось. 
• застерігати, зауважувати. 
ОБУРЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

ОБУРИТИ, рю, риш, док. Викли¬ 
кати відчуття категоричного не- 
сприйняття, заперечення чогось, 
сильного незадоволення, роздрату¬ 
вання. • вражати, шокувати, серди¬ 
ти. □ обурюватися, обурювання, 
обурення, обуреність, обурливий, 
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обурливість, присл. обурливо, обу¬ 
рено. 
ОБХГДЛИВИЙ, а, е. Який увіч¬ 

ливо, з повагою поводиться з кимсь. 
• увічливий, люб’язний, привітний, 
чемний, тактовний. □ обхідливість, 
присл. обхідливо. 
ОБХОДИТИ, джу, диш, иедок.у 

ОБІЙТИ,обійду,обійдеш, док. 1. Іти 
пішки навколо когось, чогось. 2. док. 
також ОБХОДЙТИ, ходжу, ХОДИШ. 

Проходити одразу багато пунктів; 
рухаючись пішки, бувати в багатьох 
місцях. • відвідувати. 3. Рухаючись 
пішки, залишати щось осторонь і по¬ 
заду, проходити повз щось. • обми¬ 
нати, минати. // □ обхід, обхіднйй, 
обхідник. 4. Намагатися не потрап¬ 
ляти в якесь місце. • обминати, ми¬ 
нати. 5. Пропускати когось, щось під 
час дії, яка поширюється на інших. 
• обминати, ігнорувати, цуратися, 
уникати. □ обхбдитися. 6. Цікавити, 
турбувати, залишати небайдужим; 
стосуватися. 7. розм. Виявляти тур¬ 
боту, піклування про когось. □ об¬ 
ходження, обхідливий. Д Не об¬ 
ходить — не стосується. Обхбдити 
десятою дорбгою (вулицею), об- 
хбдити мовчанням, обходити сторо¬ 
ною — див. обминути. 
ОБЦЕНЬКИ, ків, ми. Ручний 

металевий інструмент у вигляді 
щипців із загнутими всередину 
й загостреними кінцями. 
ОБЧИСЛЮВАТИ, юю, юєш, не- 

док., ОБЧИСЛИТИ, лю, лиш, док. 
Визначати за допомогою лічби, 
підрахунку. • підраховувати, вира¬ 
ховувати. □ обчйслюватися, об- 
чйслювання, обчйслення, обчйслю- 
вальний, обчйслювач. 
ОБШАХРОВУВАТИ, бвую, 

бвуєш, иедок., ОБШАХРУВАТИ, 
ую, уєш, док., розм. Дурити, вводи¬ 
ти в оману нечесними словами, дія¬ 
ми. • обдурювати, ошукувати 
□ обшахрбвування, шахрай, шахра¬ 
ювати. 

ОБШИР, у, ч. 1. Широкий прос¬ 
тір, зайнятий чимсь. • широчінь. 2. 
Місце, яке займає певне явище або 
предмет. • обсяг. 
ОБШУКУВАТИ, кую, куєш, не- 

док., ОБШУКАТИ, аю, аєш, док. І. 
Шукати в багатьох місцях. • вишу¬ 
кувати, розм. нйшпорити. □ обшуку- 
вання. 2. Проводити стосовно 
людини, у приміщенні або на місце¬ 
вості слідчі дії, спрямовані на по¬ 
шук чогось забороненого, того, що 
може бути доказом в обвинуваченні. 
• трусити. □ обшук. 
ОВВА, иезм. Вигук, який ужи¬ 

вається для вираження сильного 
здивування, реакції на несподіван¬ 
ку, сумніву, іронії. 
ОВЕС, вівса, ми. вівса і вівсй, ч 

Злакова культурна рослина із су¬ 
цвіттям волоть і вкритим лускою 
зерном; також зерна цієї рослини, 
що використовуються для годівлі 
худоби й виготовлення крупів. 
□ вівсяний, вівсянка, вівсюг. 
Овочі, і в, ми., в оди. бвоч, у, ч. 

Плоди, листя, цибулини, коренепло¬ 
ди городніх рослин, які вживають 
у їжу. • збірн. городина. □ овоче¬ 
вий, овочівнйк, 0В0ЧІВНЙЦТВО, 

овочівнйцький; уживається також 
овоче- як перша частина складних 
слів, напр.: овочесхбвище, овочеза¬ 
готівельний. 
ОГЙДА, и, ж. Різке неприємне 

відчуття від якогось предмета, вчин¬ 
ку тощо, категоричне несприйнят- 
тя, відраза, що поєднується з гиду¬ 
ванням. • антипатія, гидлйвість. 
□ огйдний, огйдність, розм. огйдну- 
ти, остогиднути, присл. огйдно. 
ОГІРОК, рка, ч. Трав’яниста го¬ 

родня рослина родини гарбузових 
із довгастими плодами зеленого ко¬ 
льору, що, перестигаючи, стають 
жовтими; також плід цієї рослини 
□ огіркбвий, огірбчок. 
ОГЛЯД, у, ч. 1 . Дія, мета якої — 

уважно, послідовно роздивитися 
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щось. • перегляд, переглядання (ба¬ 
гатьох предметів). □ етн. оглядини. 
2. Повідомлення, яке містить інфор¬ 
мацію про ряд різних предметів, 
подій, явищ тощо. 3. Обстеження, 
що має на меті перевірити, вияви¬ 
ти, знайти щось. • перевірка, 
контрбль, ревізія. 4. Публічне 
ознайомлення з чимсь. Д Без 
бгляду на когось, щось — не зва¬ 
жаючи, не звертаючи уваги; 
З бгляду на когось, щось — бе¬ 
ручи до уваги, зважаючи на щось. 
// □ оглядати, оглядбвий. 
ОГЛЯДАЧ, оглядача, ч. і. Той, 

хто робить огляди в засобах масо¬ 
вої інформації. 2. Працівник, який 
здійснює огляди чогось із метою 
перевірки, контролю. // □ огля¬ 
дачка. 
ОГОВТУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

не док., ОГОВТАТИСЯ , аюся, 
аєшся, док. Повертатися до нор¬ 
мального стану після струсу, непри¬ 
ємностей. • отямлюватися, опам’я¬ 
товуватися, врівноважуватися. 
ОГОЛОШУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОГОЛОСИТИ, лошу, лбсиш, 
док. Публічно повідомляти, заявля¬ 
ти про щось, оприлюднювати якусь 
інформацію. • інформувати, спові¬ 
щати, оповіщати. □ оголошення. 
ОГОЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

оголйти, оголіЬ, огблиш, док. 1. 
Знімаючи або не одягаючи вбран¬ 
ня, робити голим, відкритим. • роз¬ 
дягати. 2. перен. Відкривати, роби¬ 
ти доступним для огляду, розуміння. 
• розкривати. 3. перен. Залишати 
без чогось звичного, необхідного. 
• спустбшувати.//□ огблювання, 
огблення, огбленість. 
ОГОРОДЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОГОРОДЙТИ, роджу, рбдиш, 
док. 1. Відокремлювати, позначати 
межі чогось за допомогою огорожі. 
• обгорбджувати, обнбсити, отбчу- 
вати. □ огорбджувальний. 2. перен. 
Захищати від чогось небажаного. 

// □ огорбджування, огорбдження, 
огорбжа. 
ОГОРТАТИ, аю, аєш, недок., 

ОГОРНУТИ, огорну, огбрнеш, ДОК. 

Те саме, що обгортати. 
ОГРЯДНЙЙ, йднй, яднб. Чима¬ 

лий завтовшки (про фігуру, части¬ 
ни тіла людини). • дебелий, пбвний, 
гладкий, товстий, опасистий. 
□ огрядність, огрядні шати, присл. 
огрядно. 
ОГУДА, и, ж. Загальне недобро¬ 

зичливе ставлення,негативна оцін¬ 
ка. □ огуджувати, огуджування, 
огудний, огудник. 
ОГУДИНА, и, ж., збірн. Стебла, 

гілки виткої, повзучої або сланкої 
рослини (переважно про огірки, гар¬ 
бузи, кавуни тощо). • гудина, огу¬ 
диння. 
ОД... — крім слів, уміщених на 

літеру О, див. на літеру В (ВІД...), 
напр.: одвбртий — див. відвбртий. 
ОДВГКУ, незм. 1. Від дуже 

давнього часу. • споконвіку, спокон¬ 
вічно. 2. Від самого початку. • спо¬ 
чатку, зрбду. // □ одвічний, одвіч- 
ність, присл. одвічно. 
ОДВІРОК, рка, ч. Дерев’яні бру¬ 

си, що обрамлюють дверний отвір. 
Підпирати одвірок — не мати 

певного заняття. • рама. 
ОДЕЖЙНА, и, ж., розм. І. Окре¬ 

мий предмет одягу. 2. збірн. Те саме, 
що бдяг. □ одежйнка. 
ОДЕРЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОДЕРЖАТИ, жу, жиш, док. 
1. Брати, приймати те, що прихо¬ 
дить, надходить. • діставати. 
□ одержувач. 2. Здобувати пев¬ 
ну посаду, наказ, роль, оцінку 
тощо. 3. Діставати щось за допо¬ 
могою певних дій. // • отрймува- 
ти. 4. Здобувати перемогу в бо¬ 
ротьбі, змаганні тощо. 
• виббрювати, завойбвувати. 5. 
Зазнавати на собі якоїсь дії. 
• отрймувати, діставати.//□ одер¬ 
жування, одержання. 
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ОДНОЛІТОК, тка, ч.; у зверт. 
однблітку. Людина або інша істота 
однакового віку з кимсь. • ровес¬ 
ник, перевесник. 
ОДНОМАНІТНИЙ, а, е. Який 

виглядає, відбувається однаково 
в різний час; такий, у якого різні 
моменти, складові схожі між собою 
або однакові. • монотбнний. нуд- 
нйй. □ одноманітність, присл. од¬ 
номанітно. 
ОДНООКИЙ, а, е. Який має одне 

око. □ однобкість. 
ОДНООСІБНИЙ, а, е. 1. Який 

діє, працює, володіє чимсь і т. ін. 
окремо, не в колективі. □ одноосіб¬ 
ник, одноосІбництво, одноосібниць¬ 
кий, одноосібно. 2. Який належить 
одній особі. 
ОДНОРІЧНИЙ, а, е. І. Віком 

в один рік. □ однорічка, одноріччя. 
2. Який відбувається, триває, існує 
протягом одного року; розрахований 
на один рік. • річнйй. 
ОДНОСЕЛЕЦЬ, льця, ч.; у зверт. 

односельцю. Людина, яка живе або 
жила в одному селі з кимсь. 
ОДНОСКЛАДНИЙ, а, е. І. Дуже 

короткий, позбавлений подробиць. 
2. лінгв. Д Односкладне речен¬ 
ня — речення, у якому стільки один 
головний член. 
ОДНОСТАЙНИЙ, а, е. 1. Який 

виявляють, підтримують усі без 
винятку. • одноголбсний, одно¬ 
душний, загальний, солідарний, 
дружний. 2. Однаковий скрізь, 
усюди. • суцільний, єдйний. 
// □ одностайність, присл. одно¬ 
стайно. 
ОДНОСТРІЙ, рбю, ч. Одяг, фор¬ 

ма єдиного зразка. • уніформа. 
ОДНОЧАСНИЙ, а, е. Який 

відбувається, діє в один час із 
кимсь, чимсь. • синхронний. □ од¬ 
ночасність, присл. одночасно. 
ОДНОШАРОВИЙ, а, е. Який 

складається з одного шару певної 
речовини. 

ОДРУЖУВАТИСЯ, жуюся, жу¬ 
єшся, недок., ОДРУЖЙТИСЯ, 
ужуся, ужишся, лок. Брати шлюб, 
створювати сім’ю, починати жити 
сім’єю. • женйтися, (тількилок.)по¬ 
братися. □ одруження. 
ОДУД, а, ч.; у зверт. бдуде. Не¬ 

великий птах із чубом, тонким, за¬ 
гнутим донизу дзьобом і яскравим 
забарвленням. □ бдудові. 
ОДУЖУВАТИ, жую, жуєш, не- 

лок., ОДУЖАТИ, аю, аєш, лок. 
Повертатися до здорового стану 
після хвороби. • видужувати, по- 
правлйтися, здоровіти, розм. оклй- 
гувати. □ одужування, одужання. 
ОДУХОТВОРЯТИ, яю, яєш, не- 

лок., ОДУХОТВОРИТИ, ворю, 
вбриш, лок. Наповнювати духов¬ 
ним змістом, створювати духовне 
піднесення. • надихати, окриляти, на¬ 
снажувати, осявати. □ одухотворен¬ 
ня, одухотвбрений, одухотвбреність 
ОДЯГ, у, ч., збірн. 1. Сукупність 

речей, які людина носить на собі 
для покриття й захисту свого тіла. 
• гардербб. 2. перен. Зовнішні 
ознаки, оболонка чогось, те, що по¬ 
криває щось іззовні. • вбрання, 
убір, одежа. 
ОДЯГАТИ, аю, аєш, нелок., 

ОДЯГНУТИ і ОДЯГТЙ, ягну, 
ягнеш, лок. 1. Покривати тіло 
людини призначеними для цього 
речами. 2. Добирати одяг. • (гар¬ 
но, красиво) убирати, наряджати. 
3. Закріплювати на комусь, чомусь, 
начіплювати щось. 4. перен. Покри¬ 
вати поверхню предмета чимсь. 
• надягати. // □ одягатися, одя¬ 
гання. 
ОЖЕЛЕДИЦЯ, і, ж. Шар криги 

на поверхні землі, дорогах тощо, 
який утворюється після дощу або 
відлиги в разі зниження темпе¬ 
ратури. 
Ожеледь, і, орул. ддю, ж. Тон¬ 

кий шар криги на деревах, дротах, 
інших предметах, який утворюється 
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внаслідок осідання й замерзання 
переохолоджених краплин дощу або 
туману. 
ОЖЕРЕД, у, ч. Велика, на¬ 

лежним чином укладена купа со¬ 
ломи, сіна або немолоченого хліба. 
• скйрта. □ ожередити, оже- 
редник. 
ОЖЙНА, и, ж. Багаторічна ку¬ 

щова колюча рослина з їстівними 
ягодами чорно-сизого кольору, 
а також ягоди цієї рослини. □ ожи¬ 
новий, ожйнний, ожйнник, ожй- 
нівка. 
ОЗБРОЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

ОЗБРОЇТИ, ою, бїш, док. 1. Нада¬ 
вати зброю чи предмети, які можуть 
слугувати зброєю. 2. перен. Нада¬ 
вати знаряддя, предмети, необхідні 
для виконання певних дій. • осна¬ 
щувати. 3. перен. Давати знання, 
уміння, навички, потрібні для ви¬ 
конання певних дій, необхідні в жит¬ 
тєвих ситуаціях. • прищеплювати. 
// □ озброювання, озброєння, озбрб- 
єність. 
ОЗДОБЛЮВАТИ , юю, юєш, не- 

док., ОЗДОБИТИ, блю, биш, док. 
Надавати красивішого вигляду за 
допомогою художніх, мистецьки 
виконаних деталей. • прикрашати, 
декорувати. □ оздбблювання, оздбб- 
лення, оздбба, оздбблювальний, 
оздбблювач. 
ОЗДОРОВЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ОЗДОРОВИТИ, ровлю, 
рбвиш, док. 1. Робити більш здоро¬ 
вим. □ оздорбвчий. 2. перен. Ро¬ 
бити кращим, більш правильним, 
поліпшувати вигляд, стан чогось. 
//□ оздоровлення. 
ОЗЕРО, а, с. Природна водойма 

в заглибині суходолу, яка не має 
безпосереднього зв’язку з морем. 
□ озерний, озерце. 
ОЗИВАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док., ОЗВАТИСЯ, озвуся і озовуся, 
озвешся і озовешся, док. Те саме, 
що обзивйтися у 1, 2 знач. 

ОЗЙМИЙ, а, е. 1. Який сіють во¬ 
сени й збирають наступного року. 
2. у знач. ім. озймі, мн. Культурні 
рослини, які сіють восени й збира¬ 
ють наступного року. // □ озимина. 
ОЗИРАТИ, аю, аеш, недок., 

ОЗИРНУТИ, ну, неш, док. Окида- 
ти зором, оглядати. • обдивлятися. 
□ озиратися, озирання. 
ОЗИРАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док., ОЗИРНУТИСЯ, нуся, нешся, 
док. 1. Дивитися навколо себе. • роз¬ 
зиратися, розглядатися. 2. Спрямо¬ 
вувати погляд назад. Не встйгнеш 
озирнутися — дуже швидко. 3. пе¬ 
рен. Зосереджувати увагу на ми¬ 
нулому, згадувати минуле. //• огля¬ 
датися. □ озирання. 
ОЗНАЙОМЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ОЗНАЙОМИТИ , МЛЮ, МИШ, 

док. Давати можливість побачити 
щось, дізнатися про щось у загаль¬ 
них рисах. • знайомити, показува¬ 
ти, інформувати. □ ознайомлення, 
ознайомленість, ознайбмлювальний, 
ознайбмчий. 
ОЗНАКА, и, ж. 1. Особлива риса, 

властивість чогось, що характери¬ 
зує особу, предмет тощо. • атрибут, 
особлйвість. 2. Предмет, зображен¬ 
ня, вигляд і т. ін., що є знаком, сим¬ 
волом, свідченням чогось. • ембле¬ 
ма. 3. Значуща подія, риса, яка 
вказує, дозволяє помітити, перед¬ 
бачити щось. • прикмета, вйяв, 
симптбм, показник. 
ОЗНАЧАТИ, аю, аєш, недок. 

Мати в собі певний зміст, значен¬ 
ня. • значити, свідчити, указувати. 
□ ознака, означення, означеність, 
означальний, означник, означу¬ 
ваний. 
ОЗНАЧЕННЯ, я, с., лінгв. Дру¬ 

горядний член речення, який нази¬ 
ває ознаку (якість, властивість, 
належність і под.) предмета, яви¬ 
ща тощо. 
ОКАЗІЯ, ї, ж., розм. 1. Випадок, 

який дає можливість зробити щось. 
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• нагбда, шанс. 2. Несподіваний, 
часто неприємний випадок. • при- 
гбда. 
ОКАТИЙ, а, е. 1. Який має ве¬ 

ликі очі. 2. Який має гострий зір. 
• зіркйй, гостроокий. 
ОКЕАН, у, ч. 1. Велика маса со¬ 

лоної води, яка оточує материки та 
острови. □ океанський, океаніч¬ 
ний, океанолбгія, океанографія, оке¬ 
анавт, океанарій. 2. перен. Дуже 
велика кількість, дуже великий об¬ 
сяг чогось. • безмір, безліч. 
ОКЙСЛЕННЯ, я, с. Процес 

утрати електронів атомом або йо- 
ном у ході реакції. 
ОКИСЛЯТИ, йю, яєш і ОКИС¬ 

ЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., ОКИС- 
ЛЙТИ, лю, лйш, док., хім. Під¬ 
давати окисленню в ході реакції. 
□ окйслення. 
ОКІЛ, окблу, ч., розм., рідк. 1. 

Місцевість, розташована навколо. 
• окблиця. 2. Навколишнє товари¬ 
ство. • отбчення. 
ОКЛИГУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ОКЛЙГАТИ, аю, аєш, док., розм. 
Повертатися до здорового стану 
після хвороби. • видужувати, оду¬ 
жувати, поправлятися, здоровіти. 
ОКЛЙЧНИЙ, а, е. Який вимов¬ 

ляється з підвищеною інтонацією, 
містить у собі оклик. Д Оклйчне 
речення — речення, яке виражає 
емоційно-вольові вияви мовця й ви¬ 
мовляється з підвищеною інтона¬ 
цією. 
Око, а, мн. бчі, очей, оруд, очй- 

ма, с. 1. Орган зору людини й тва¬ 
рин. Ф Від людськбго (сторбн- 
нього, чужбго) бка — щоб ніхто 
(сторонній, чужий) не бачив; Кудй 
не кинь (не глянь) бком — скрізь, 
усюди; Кудй (скільки) бко сяг&є 
(дістає) — на всьому просторі, 
до самого обрію; Лізти в очі — на¬ 
бридати, надокучати,весь час на¬ 
магаючись перебувати в чиємусь 
полі зору; На бко — приблизно, за 

зовнішнім виглядом; На очах — 
а) дуже швидко, помітно; б) за 
чиєїсь присутності; в) відкрито; 
Око за бко — про відплату, по¬ 
мсту за зроблене; Пбза бчі — за 
відсутності того, про кого йдеться; 
Про людське бко — удавано, для 
створення певного враження; Хоч 
однйм бком — трохи, приблизно 
(побачити); Як в бко вліпйти — 
влучно висловитися; Як бком змиг¬ 
нути (кліпнути) — дуже швидко. 
□ бчний, очнйця, окатий, очко, оче- 
вйдний, очевйдець; тільки мн. оче¬ 
нята, очиці; уживається також око- 
як перша частина складних слів, 
напр.: окомір, окозамйлювання. 
2. Здатність бачити. • пбгляд, зір. 
3. перен., розм. Піклування, до¬ 
гляд. • турббта. 
ОКОВИТА, тої, ж., розм. Те саме, 

що горілка1. 
ОКОВУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОКУТИ й ОКУВАТИ, ую, убш,док. 
Сковувати з усіх боків. □ окбви. 
ОКОЗАМЙЛЮВАННЯ. я, с.. 

розм. Дії, спрямовані на створення 
ілюзії, зображення чогось у кращо¬ 
му вигляді, ніж насправді. • ома¬ 
на, містифікація. □ окозамйлювач, 
окозамйлювальний. 
ОКОЛИШНІЙ, я, є. Розташова¬ 

ний у місцевості навколо чогось. 
• навколишній, довкблишній, дов- 
кружний. □ окблишність. 
ОКОМІР, у, ч. Здатність лише 

поглядом, без спеціальних приладів 
визначати розміри, відстані. □ око¬ 
мірний. 
ОКРАЄЦЬ, айця, ч. Шматок 

хлібини або плоду, відрізаний 
від краю, зі скоринкою, шкуркою. 
□ окрайчик. 
ОКРАСА, и, ж. Те, що прикра¬ 

шає. • прикраса, оздбба. 
ОКРЕМИЙ, а, е. 1. Який існує, 

перебуває, розташовується на 
відстані від чогось. • відокремле¬ 
ний, ізольбваний. 2. Який не є час- 
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тиною чогось цілого, не входить до 
складу чогось. • відокремлений, 
осібний, рілк. відосбблений, опріч¬ 
ний. 3. Який не становить зако¬ 
номірності, є винятком. • винят- 
кбвий, одинйчний, поодинокий. 4. 
Який виділяється певними ознака¬ 
ми з чогось цілого, з якогось ряду. 
• особливий, своєрідний, спеціаль¬ 
ний. // □ окремість, окремішній, 
окремішність, присл. окремо. 
ОКРЕСЛЮВАТИ, юю, юєш, не- 

лок., ОКРЕСЛИТИ, лю, лиш, лок. 
1. Креслячи, обводити контури пред¬ 
мета. • обрисбвувати, обмальову¬ 
вати, опйсувати. 2. Зображувати 
загальний вигляд предмета, чітко 
показуючи лише його обриси, кон¬ 
тури. 3. перен. Визначати, опису¬ 
вати загальні риси факту, явища 
тощо 4. перен. Розповідати про щось 
у загальних рисах. • змальовува¬ 
ти. // □ окреслювати, окреслення, 
окресленість. 
ОКРГП, рбпу, ч. Вода, що має 

температуру, близьку до темпе¬ 
ратури кипіння, або взагалі дуже 
гаряча вода. • кип’ятбк. Як 
окропом обдало (ошпарило) — 
про дуже сильне враження, хви¬ 
лювання; Як окрбпом ошпаре¬ 
ний — а) дуже вражений; б) дуже 
швидко. 
ОКРУГ, у, ч. Адміністративна 

або умовна географічна одиниця, 
іноді тимчасова, що охоплює певну 
територію. □ окружнйй, окружкбм. 
ОКРУГА, и, ж. Територія, місце¬ 

вість, розташована навколо або 
в безпосередній близькості від чо¬ 
гось. • околиця, рілк. окіл. 
ОКРУШИНА, и, ж. Дрібна від¬ 

окремлена частина чогось цілого. 
• крйхта. 
ОКСАМЙТ, у, ч. М’яка тканина 

з густим коротким вертикальним 
ворсом на лицьовому боці. □ окса- 
мйтний, оксамйтовий, оксамйтка, 
присл. оксамйтно, оксамйтово. 

ОКУЛЬТНИЙ, а, е. Який спи¬ 
рається на уявлення про існування 
у світі та людині прихованих, над¬ 
природних сил, доступних для 
пізнання вибраними за допомо¬ 
гою спеціальних знань та риту¬ 
алів. □ окультність, окультйзм, 
окультйст. 
ОКУЛЯРИ, рів, мн. Предмет, що 

складається з двох лінз або шма¬ 
точків скла (пластику) в оправі 
й використовується для поліп¬ 
шення зору або захисту очей від 
механічних ушкоджень, а також над¬ 
мірно яскравого світла. Дивйти- 
ся крізь рожбві окулйри — бачити 
у світі тільки позитивне, приємне; 
Дивйтися крізь тбмні окулйри — 
бачити у світі тільки погане, не¬ 
приємне. 
Олень, я, ч.; у зверт. бленю. 

Парнокопитна жуйна тварина з дов¬ 
гими гіллястими рогами здебільшо¬ 
го в самців. □ оленйця, оленя, оле¬ 
нятко, оленячий, оленйна, оленйр, 
оленярство, оленгірський. 
ОЛІВЕЦЬ, вця, ч. Знаряддя для 

малювання, креслення, писання, що 
являє собою довгу дерев’яну, мета¬ 
леву або пластикову трубку з гра¬ 
фітним стрижнем усередині. □ олів¬ 
цевий, олівчик. 
ОЛІГАРХ, а, ч. Власник дуже 

великого капіталу, значного рухомо¬ 
го й нерухомого майна, банків, про¬ 
мислових монополій та ін., який 
намагається брати участь у керів¬ 
ництві країною, у політичному, еко¬ 
номічному житті. □ олігархічний, 
олігархія. 
ОЛІЯ, І, ж. 1. Рідка жирова ре¬ 

човина, що видобувається з деяких 
рослин. □ олійний, олійність, олі¬ 
їстий, оліїстість, олійник, олійни¬ 
цький, ОЛІЙНИЦТВО, ОЛІЙНЯ, олійниця, 
олійка; уживається також оліє- як 
перша частина складних слів, напр.: 
олієекстракційний. 2. спец. Олійна 
фарба. 3. заст. Хімічна органічна 
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сполука, жирова речовина, що ви¬ 
користовується в техніці, у вироб¬ 
ництві для змащування. • мастйло. 
// □ оліїти, прооліювати. Мати 
олГю в голові — бути розумним, 
кмітливим; Підливати олГЇ у во- 
гбнь — робити конфліктну ситуацію 
ще більш гострою, небезпечною; 
підсилювати, розпалювати пережи¬ 
вання, суперечку. 
ОЛТАР, я, ч. Те саме, що вівтар. 
ОЛЮДНЮВАТИ , нюю, нюєш, 

недок., ОЛЮДНИТИ, ню, ниш, 
док. Робити подібним до людини, 
наділяти людськими якостями, 
властивостями. • одухотворяти. 
□ олюднення. 
ОМАНА, и, ж. 1. Неправильне, 

неадекватне, помилкове сприй¬ 
мання дійсності; сприймання її не 
такою, якою вона є насправді. 
• ілюзія, міраж. Д Вводити в ома¬ 
ну — показувати дійсність не та¬ 
кою, якою вона є насправді. 2. Спро¬ 
ба видати за правду те, що 
в дійсності не є нею. • обман, 
брехня, обдурювання. // □ оманли¬ 
вий, оманливість, присл. оманливо. 
ОМЕЛА, елй, ж. Вічнозелений 

чагарник або трава, що паразитує 
на деревах. 
ОМЕЛЮХ, а, ч. Невеликий лісо¬ 

вий птах ряду горобцеподібних із 
яскравим пір’ям і ніжним голосом. 
ОМИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ОМИНУТИ, ну, неш, док. Те саме, 
що обминйти. 
ОМОЛОДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ОМОЛОДИТИ, лоджу, 
лбдиш, док. Робити більш молодим, 
давати можливість почувати себе 
або виглядати більш молодим. 
□ омолоджування, омолбдження. 
ОМОФОР, а, ч. Частина вбран¬ 

ня сановної духовної особи (єпис¬ 
копа, архієрея та ін.), що накидаєть¬ 
ся на плечі. 
ОМРГЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

ОМРІЯТИ, ію, Ієш, док. Пр отя- 

гом певного часу постійно мріяти 
про щось. 
ОН, част. 1. Уживається для вка¬ 

зування на щось віддалене. Он за 
лісом сходить сонце. □ бнде. 2. Ужи¬ 
вається для вказування на щось 
таке, що необхідно виділити, під¬ 
креслити. Ми он працювали весь 
тиждень. 3. Використовується для 
вказування на предмети, явища, дії, 
які змінюються, ідуть послідовно. 
Он промчав автомобіль, а он з ’я- 
вився пішохід. 4. Уживається для 
уточнення. Он що він мав на увазі. 
5. Використовується для виражен¬ 
ня здивування. Он як\ 
ОНДЕ1, присл. На віддалі, там, 

куди вказують, або в тому місці, про 
яке йшлося. • там, отам. 
ОНДЕ2, част. Те саме, що он 

у 1 знач. 
ОН-ЛАЙН, присл. 1. На прямому 

зв’язку з Інтернетом за допомогою 
комп’ютера. 2. у знач. ім. Прямий 
зв’язок з Інтернетом за допомогою 
комп’ютера. □ онлайновий. 
ОНОВЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., ОНОВЙТИ, оновлю, оновиш, 
док. 1. Робити новим, не таким, як 
раніше. / Надавати нових рис, 
ознак. • піднбвлювати, освіжати. 
2. Замінювати новим щось старе. 
// • обновлювати. // □ оновлення, 
онбвленість, онбвлювальний, присл. 
оновлено. 
ОНУК, ВНУК, рідко УНУК, а, ч. 

Син сина або дочки. □ онучок, 
онуча, онучатко. 
ОНУКА, ВНУКА, /?/лл'0УНУКА, 

и, ж. Дочка сина або дочки. □ ону¬ 
чка, онуча, онучатко. 
Опади, дів, мн. Вода в рідкому 

або твердому стані (дощ, сніг та ін.), 
що випадає з хмар чи осідає з по¬ 
вітря на земну поверхню та пред¬ 
мети. □ опадовий, опадомір, опа- 
доутвбрення. 
ОПАЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

ОПАЛ ЙТИ, алю, алиш, док. 1. 
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Сильно діяти вогнем або чимсь га¬ 
рячим. • обпікати, обдавати, (га¬ 
рячою рідиною) ошпарювати. 2. 
тільки недок. Штучно обігрівати при¬ 
міщення, підвищувати температуру 
й утримувати її на потрібному рівні. 
□ опалення, опалювальний, опалю¬ 
вач. // □ опалювання. 
ОПАМ’ЯТОВУВАТИСЯ, уюся, 

уешся, недок., ОПАМ’ЯТАТИСЯ, 
таюся, таєшся, док. Те саме, що 
отймлюватися. 
ОПАНОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОПАНУВАТИ, ую, уєш, док. 
1. Набувати певних знань, умінь, 
навичок. • оволодівати, засвоюва¬ 
ти, осягати, здобувати. 2. перен. 
Повністю оволодівати, охоплювати 
(про внутрішній стан). // □ опанб- 
вування,опанування. 
ОПАСИСТИЙ, а, е. Чималий 

завтовшки (про фігуру, частини тіла 
людини). • огрядний, дебелий, 
повний, гладкйй, товстйй. □ опа¬ 
систість. 
Опера, и, ж. 1. Вид мистецтва, 

який ґрунтується на поєднанні сло¬ 
ва, сценічної дії та музики, а також 
твір, який належить до цього виду 
мистецтва. 3 тієї сймої бпери — 
стосується того самого, має такі 
самі ознаки, як і те, про що було 
сказано раніше; 3 іншої (не з тієї) 
опери — безпосередньо не стосуєть¬ 
ся того, про що було сказано рані¬ 
ше. 2. Театр, де виконують оперні 
твори //□ оперний. 
ОПЕРАТИВНИЙ , а, е. 1. Який 

стосується певних операцій. 2. Який 
виконує певні операції, завдан¬ 
ня. □ оператйвник; уживається 
також оперативно- як перша 
частина складних слів, напр.: опе- 
ратйвно-слїдчий, оператйвно-роз- 
шукбвий. 3. Який робиться, відбу¬ 
вається, виконує щось швидко, 
у потрібний час. • вчасний, своє¬ 
часний. □ оператйвність, присл. 
оператйвно. 

ОПЕРАЦІЯ, ї, ж. 1. Послідов¬ 
ність певних дій згідно з розробле¬ 
ним планом із наперед визначе¬ 
ною метою. • акція. 2. Окрема дія, 
частина якогось процесу, що вико¬ 
нується в один прийом. • маніпуля¬ 
ція, процедура. □ операційний, 
операціоніст. 3. мед. Хірургічне 
втручання в організм пацієнта з ліку¬ 
вальною метою. // □ операційний, 
операбельний. 
ОПЕРІЗУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОПЕРЕЗАТИ, режу, режеш, док. 
1. Надягати пояс або предмет, що 
виконує функцію пояса. 2. перен. 
Оточувати з різних боків. // • опо¬ 
ясувати, обвивати, оповивати. 
ОПЕРІЩУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОПЕРІЩИТИ, щу, щиш, док., 
розм. Різко, сильно, з розмаху бити, 
вдаряти чимось гнучким. 
ОПЕРТЯ, я, с. 1. Те, на що спи¬ 

рається хтось або щось; те, що доз¬ 
воляє втримувати рівновагу. 2. пе¬ 
рен. Те, на що можна сподіватися, 
покладатися. // • опора, підпора, 
підвалина. 
ОПЕРУВАТИ, ую, уєш, недок. 

1. Виконувати певні дії, операції. 
• маніпулювати. □ оператор, опе¬ 
раторський. 2. Здійснювати опе¬ 
рацію (у 3 знач.). // □ оперування, 
операція. 
ОПЕЦЬОК, цька, ч.; у зверт. 

опецьку; розм. Невисока на зріст, 
досить огрядна, незграбна в рухах 
людина. • товстун. □ опецькуватий, 
присл. опецькувато. 
ОПИНЯТИСЯ, яюся, яєшся, не¬ 

док., ОПИНЙТИСЯ, опинюся, опй- 
нишся, док. Потрапляти в певне 
місце, у якусь ситуацію, часто не¬ 
сподівано або в результаті швид¬ 
кої зміни подій. • з’являтися, вияв¬ 
лятися. 
ОПИРАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док., ОПЕРТИСЯ, опруся і обі¬ 
пруся, опрешся і обіпрешся, док. 
1. Використовувати щось для утри- 
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мання рівноваги, тиснучи на нього 
своєю масою. • спиратися, наляга¬ 
ти. 2. Мати щось за основу в діях, 
поглядах. • спиратися, ґрунтувати¬ 
ся, базуватися, заснбвуватися. 
// □ опора, опертя. 3. Чинити опір. 
• протидіяти, протистояти, борбти- 
ся, противитися. □ бпір. 
ОПИСУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ОПИСАТИ. опишу, ОПЙШЄШ, ДОК. 

1. Обводити контури предмета. 
• окреслювати, обрисовувати, об- 
мальбвувати. 2. спец. Зображувати 
певну геометричну фігуру навколо 
іншої. • окреслювати. 3. Зображу¬ 
вати криву на площині, рухатись по 
кривій. 4. Передавати певні події, 
явища, вигляд чогось за допомогою 
різних виражальних засобів, пе¬ 
редусім словесних. • розповіда¬ 
ти, переповідати, відтворюва¬ 
ти, зображувати, змальовувати. 
□ описбвий, описбвість, присл. опи- 
сбво. 5. Реєструвати, брати на облік 
речі, майно тощо, складати їх спи¬ 
сок. □ опйсування, бпис. 
ОПЙТУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОПИТАТИ, а ю, аєш, док. Запиту¬ 
вати в багатьох людей із метою 
встановити загальну думку, загаль¬ 
ний погляд на ситуацію. • розпйту- 
вати. □ опйтування,опйтувач. 
ОПІВДНІ, незм. О 12-й годині 

дня або взагалі в середині дня. 
□ опівденний. 
ОПІВНОЧІ, незм. О 12-й годині 

ночі або взагалі в середині ночі. 
□ опівнічний. 
Опік, у. ч. Ушкодження шкіри, 

певних тканин тіла людини, твари¬ 
ни, певних ділянок рослини внаслі¬ 
док дії високої температури, про¬ 
менів або деяких хімічних речовин. 
□ опіковий. 
ОПІКАТИ1, аю, аєш, недок.. 

ОПЕКТЙ, еч^, ечеш, док. Те саме, 
що обпікати. 
ОПІКАТИ2, аю. аєш і ОПІ¬ 

КУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. При¬ 

діляти комусь постійну увагу, тур- 
боту. • піклуватися, доглядати, 
дбати. 2. Уважно контролювати 
чиюсь поведінку, щоб не дозволити 
неправильних дій. • стежити, слід¬ 
кувати, назирати, наглядати. 3. юр. 
Здійснювати організований і конт¬ 
рольований державними органами 
нагляд за недієздатними громадя¬ 
нами (малолітніми, душевнохвори¬ 
ми та ін.), піклуватися про їхні осо¬ 
бисті та майнові права й інтереси. 
// □ опіка, опікання, опікування, 
опікун, опікунство, опікунський. 
ОПІНІЯЛ, ж., рідк. Громадська 

думка, поширений у певному сере¬ 
довищі людей погляд на щось. 
Опір, опору, ч. І. Дії, спрямо¬ 

вані на те, щоб протистояти іншим 
діям або не допустити їх. • проти¬ 
дія, спрбтив. □ опірний, опірність. 
2. спец. Властивість матерії, яка 
полягає в здатності протистояти пев¬ 
ним впливам, змінам, а також сила 
такого протистояння. 
ОПЛЕСКИ, ків, мн. Удари доло¬ 

нею об долоню на знак вітання, 
вдячності, схвалення тощо. • апло¬ 
дисменти, (гучні, тривалі, зі схваль¬ 
ними вигуками) овація. 
Оплодень, дня, ч., бот. Части¬ 

на плоду рослини, яка оточує та за¬ 
хищає насіння або насінину. 
ОПОВИВАТИ, аю, аєш, недок., 

ОПОВЙТИ, в’ю і вйю, в’єш і вйєш, 
док. 1. Тісно прилягаючи, щільно ото¬ 
чувати з усіх боків. 2. Поширюючись, 
оточувати з усіх боків, приховувати 
щось. • огортати, оплітати, окутува¬ 
ти, обволікати, укривати. 3. перен. 
Повністю займати розум, почуття лю¬ 
дини.//# заволодівати, охбплювати, 
обступати, проймати. 
ОПОВІДАННЯ, я, с. 1. Словесне 

повідомлення про певні події, яви¬ 
ща, факти. • бповідь, рбзповідь. 2. 
літ. Невеликий обсягом прозовий 
художній твір, який описує один 
важливий епізод, розвиток однієї 
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ПОЛИ в житті невеликої кілько¬ 
сті героїв. // □ зменш., зневажл. 
оповіданнячко. 
ОПОВІДАТИ , аю, аєш, нелок., 

ОПОВІСТИ, їм, ісй, док. За допо¬ 
могою словесних засобів передава¬ 
ти, описувати певні події, явища, 
факти. • розповідати, розказувати. 
□ оповідання, оповідка, бповідь, 
оповідний, оповідач. 
ОПОВІЩАТИ, аю, аєш, нелок., 

ОПОВІСТИТИ, іщу, істйш, док. 
Масово, для широкого кола людей 
повідомляти, оголошувати про 
щось. • сповіщати, інформувати. 
□ оповіщення, оповістка, оповісник, 
оповісниця. 
ОПОДАТКОВУВАТИ. ую, уєш, 

нелок., ОПОДАТКУВАТИ, ую, уєш, 
док. Установлювати для когось обо¬ 
в’язок сплачувати податки. □ опо- 
даткбвування, оподаткування. 
ОПОЗИЦІЯ, ї, ж.; у зверт. 

опозйціє. 1. Протидія, спротив 
певній політиці, чиїмсь діям, по¬ 
глядам, переконанням. • заперечен¬ 
ня, незгода, бпір. 2. збірн. Люди, які 
сповідують погляди, переконання, 
відмінні від поглядів більшості або від 
позиції владної верхівки, та чинять 
протидію політиці більшості, влади. 
// □ опозиційний, опозиційність, 
опозиціонер, присл. опозиційно. 
ОПОЛОНКА, и, ж. Отвір, про¬ 

рубаний у кризі замерзлої водойми. 
Хоч в ополбнку — немає виходу, 

дуже скрутне становище. 
ОПОНУВАТИ, ую, уєш, нелок. 

1. Виступати з думкою, відмінною 
або протилежною щодо чиєїсь. • за¬ 
перечувати, сперечатися, диску¬ 
тувати, полемізувати. 2. спец. Пуб¬ 
лічно оцінювати дисертацію під час 
її захисту. // □ опонент. 
ОПОРЯДЖАТИ, аю, аєш і ОПО¬ 

РЯДЖУВАТИ, ую, уєш, нелок., 
ОПОРЯДИТИ, джу, дйш, док. До¬ 
водити до потрібного, бажаного, не¬ 
обхідного для чогось вигляду, стану. 

□ опоряджання, опорйдження, опо¬ 
ряджувальний. 
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, а, е. 

Який відбувається, виражається, 
стосується чогось не прямо, а через 
якесь посередництво. • непрямйй. 
□ опосередкбваність, присл. опосе¬ 
редковано. 
ОПРАЦЬОВУВАТИ, ую, уєш, 

нелок., ОПРАЦЮВАТИ , юю, юеш, 
док. Цілеспрямовано працювати 
над певним предметом, завданням, 
прагнучи якомога краще його освої¬ 
ти, опанувати, підготувати до ви¬ 
користання, надати найкращого 
вигляду. • обробляти, розробляти. 
□ опрацьбвування, опрацювання. 
ОПРИБУТКОВУВАТИ, ую, уєш, 

нелок., ОПРИБУТКУВАТИ, ую, 
уєш, док., бухг. Оформлювати над¬ 
ходження, отримання коштів, мате¬ 
ріальних цінностей. □ оприбуткбву- 
вання, оприбуткування. 
ОПРИЛЮДНЮВАТИ, нюю, 

нюєш, недок., ОПРИЛЮДНИТИ, 
ню, ниш, док. Публічно розповіда¬ 
ти, інформувати про щось, що рані¬ 
ше не було відомим широкому за¬ 
галові. • (через друковані засоби) 
опублікбвувати. □ оприлюднення. 
ОПРИТОМНЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ОПРИТОМНІТИ, ію, іеш, 
док. Повертатися до тями після 
перебування в неприто-мному ста¬ 
ні. • отймлюватися, опам’ятову¬ 
ватися. 
ОПРИШОК, шка, ч.; у зверт. 

опрйшку; іст. Учасник народно-виз¬ 
вольної боротьби XVI — першої по¬ 
ловини XIX ст. на заході України. 
□ опрйшківство, опрйшківський. 
ОПРОМІНЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ОПРОМІНИТИ , НЮ, НИШ, 

док. 1. Піддавати спрямованій дії 
променів. 2. Освітлювати променя¬ 
ми. • осявати. // □ опромінюван¬ 
ня, опромінення. 3. перен. Створю¬ 
вати приємне, радісне почуття, 
настрій. • спбвнювати. 
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ОПТИМАЛЬНИЙ, а, е. Най- 
більш вдалий, зручний, підхожий; 
найкращий з усіх можливих. □ оп- 
тимальність, присл. оптимально. 
ОПТИМІЗМ, у, ч. Здатність лю¬ 

дини бачити в дійсності позитивні 
риси, очікувати на краще; переко¬ 
нання в тому, що у світі перемагає 
добро. • життєрадісність, життє¬ 
любство. □ оптиміст, оптимістйч- 
ний, присл. оптимістйчно. 
ОПУДАЛО, а, с. 1. Зроблена за 

допомогою старого одягу подоба 
постаті, фігури людини, яка вистав¬ 
ляється. • розм. страхопуд, страшй- 
ло. 2. Набита тирсою, соломою шку¬ 
ра тварини, птаха, що відтворює 
їхній зовнішній вигляд. 3. перен., 
розм. Людина або інша істота, яка 
має незграбний, неохайний, загалом 
негарний вигляд; може вживатися 
як жартівливе або лайливе слово. 
• одорббло, незграба, нечупара. 
ОПУКЛ ИЙ, а, е. 1 Який має по¬ 

верхню, округло вигнуту назовні. 
• вйгнутий. □ опуклина. 2. Вираз¬ 
но, з деталями зображений. • рель¬ 
єфний, об’ємний. // □ опуклість, 
присл. опукло. 
ОПУС, у, ч., розм. І. жарт. Про 

будь-який написаний або складе¬ 
ний твір, текст, про щось написане 
чи зображене як результат праці. 
2. ірон., зневажл. Те, що створене, 
написане невміло, беззмістовно, аби- 
як. • писанйна. 
ОПУСКАТИ, аю, аєш, недок., 

ОПУСТИТИ, ущу, устиш, док. 1. 
Переміщувати вниз, хилити, спря¬ 
мовувати донизу, робити розта¬ 
шування чогось більш низьким. 
• спускати, гнути, пригинати, схи¬ 
ляти, нахиляти. Д Опускати бчі — 
починати дивитися вниз. Опуска¬ 
ти крйла — утрачати впевненість 
у собі, зневірюватись у власних си¬ 
лах; Опускати р^ки — припиняти 
робити щось, зневірюючись у його 
доцільності □ опускнйй. 2. Занурю¬ 

вати вглиб ЧОГОСЬ. Як у воду 
опущений — дуже похмурий, сум¬ 
ний. 3. перен., розм. Знижувати 
оцінку людини в її власних очах або 
в очах інших. // □ опускатися, опус¬ 
кання, опускнйй, опущеність. 
ОРАТИ, орю, ореш, недок. Об¬ 

робляти землю плугом, сохою, 
розпушуючи її, готуючи до сівби. 
□ орання, бранка, брний, орало, 
орач, нар.-поет, оратай і ратай. 
ОРБГТА, и, ж. 1. астр. Шлях руху 

небесного тіла або космічного ко¬ 
рабля, супутника в космічному про¬ 
сторі. □ орбітальний. 2. перен. Сфе¬ 
ра зацікавлень, діяльності, впливу, 
поширення та ін. когось, чогось. 
• ббсяг, ббшир. Вивбдити на ор¬ 
біту — давати можливість здійсни¬ 
ти щось. 3. Заглибина в черепі лю¬ 
дини, у якій міститься око. 
Орган, ч. і. род. а. Частина 

організму, що виконує в ньому певні 
функції. □ органбїд, органела. 2. 
род. у. Суспільне утворення, об’єд¬ 
нання людей, установа, що виконує 
певні завдання. 3. род. у. Друковане 
періодичне видання певної органі¬ 
зації, установи, партії тощо. 
ОРГАН, а, ч. Музичний інстру¬ 

мент, який складається з труб різно¬ 
го розміру; механізму, що накачує 
повітря; кафедри керування; клаві¬ 
атури чи кількох клавіатур. □ ор¬ 
ганний, органіст. 
ОРГАНІЗОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ОРГАНІЗУВАТИ, ую, уєш, 
док. 1. Готувати умови, створювати 
можливості й починати певну спра¬ 
ву. • започаткбвувати, заснбвува- 
ти, ініціювати. 2. Готувати й прово¬ 
дити якийсь захід. • влаштбвувати, 
здійснювати. 3. Створювати ситуа¬ 
цію, у якій у потрібному порядку 
виконуються певні дії, яка розви¬ 
вається в правильному, потрібному 
напрямі. • налагоджувати, упоряд¬ 
ковувати. 4. Об’єднувати людей із 
певною метою. • мобілізувати, згур- 
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тбвувати. // □ організація, органі¬ 
заційний, організатор, організа¬ 
торський, організбваність, присл. 
організовано. 
ОРГАНІЧНИЙ,а,е. 1 Який сто¬ 

сується живих організмів. / По¬ 
в’язаний із вивченням живих 
організмів. Д хім. Органічні речо- 
вйни — характерні насамперед для 
живої природи та аналогічні штучні 
хімічні сполуки, що містять Карбон 
(вуглець). □ органіка. 2. Який сто¬ 
сується внутрішньої будови, органів 
людини. 3. Який є, виглядає цілком 
природним; позбавлений штучності. 
• справжній, закономірний. 
□ органічність, присл. органічно. 
ОРЕНДА, и, ж. Передача землі, 

споруд, майна в тимчасове корис¬ 
тування на договірних засадах за 
відповідну плату, а також сама ця 
плата. • винаймання. □ орендува¬ 
ти, орендування,орендний, орендар, 
орендарський, орендодавець. 
ОРИГІНАЛ, ч. 1. род. у. Справж¬ 

ній, перший примірник чогось, який 
може бути основою для копіюван¬ 
ня, обробки тощо. • першотвір, 
взірець. 2. род. а. Людина, яка 
відзначається незвичайною поведін¬ 
кою, своєрідним поглядом на життя. 
• дивак, химерник. □ оригінальни¬ 
чати. // □ оригінальний, оригіналь¬ 
ність, присл. оригінально. 
ОРІЄНТАЦІЯ,ї, ж. 1. Визначен¬ 

ня місця свого перебування в про¬ 
сторі. 2. перен. Уміння розбирати¬ 
ся в певних обставинах, справах. 
• обізнаність. 3. перен. Напрям 
діяльності, на який звертається ос¬ 
новна увага. Д Сексуальна орієн¬ 
тація — схильність людини до ста¬ 
тевих контактів із представниками 
протилежної чи своєї статі. 
// • орієнтування. □ орієнтаційний, 
орієнтуватися, орієнтування, орієн- 
тйр, орієнтйрний, орієнтувальний, 
орієнтовний, присл. орієнтбвно. 
ОРУДА, и, ж., рідк. Керівництво. 

ОСАВУЛ, а, ч.;у зверт. осавуле; 
іст. 1. Виборна службова особа 
в адміністративно-військовому 
апараті України в XVII—XVIII ст. 
2. Офіцерський чин у козачих 
військах Російської імперії. □ оса- 
вульський. 
ОСАВУЛА, и, ч.; у зверт. осаву¬ 

ло; іст. Прикажчик у панському 
маєтку. 
ОСАД, у, ч. 1. Частинки твердої 

речовини, які випадають на дно або 
на стінки посудини в рідині, осіда¬ 
ють із повітря на предметах. 
• наліт, (у рідині) гуща. □ осадб- 
вий, осаджувати, осаджування. 2. 
перен. Неприємне відчуття, яке 
залишається після розмови, події 
тощо. 
ОСАННА, и, ж. 1. Урочистий ви¬ 

гук, у якому проголошується хвала 
Богові. 2. перен. Урочисте виголо¬ 
шення похвал комусь,, чомусь. 
Д Співйти осанну — урочисто хва¬ 
лити когось, щось. • слава. 
ОСВІДЧУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

не док., освідчитися, чуся, ЧИШ- 

ся, док. Говорити про своє кохання 
коханій людині. • признаватися, 
зізнаватися. □ освідчення. 
ОСВІТА, и, ж. 1. Процес здо¬ 

буття (передачі), розширення, 
підвищення рівня знань. • на¬ 
вчання, просвіта. 2. Сукупність 
систематизованих знань, умінь, 
навичок, набутих у результаті на¬ 
вчання. 3. Загальний рівень знань 
людини, що часто співвідносить¬ 
ся з рівнем навчального закладу, 
який вона закінчила або в якому 
навчалася. 4. Система закладів 
і установ, призначених для на¬ 
вчання. // □ освітній, освітянин, 
освітянський, освічувати, освічений, 
освіченість. 
ОСВІТЛЮВАТИ, юю, юєш, не- 

док., ОСВІТЛЙТИ, ітлю, ітлиш, 
док. 1. Спрямовувати промені світ¬ 
ла на предмет. • світйти, опромі- 
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нювати (у 2 знач.), осявати. 2. Ро¬ 
бити світлим. □ освітленість, освіт¬ 
люваність, освітлювальний, освітлю¬ 
вач. 3. перен. Робити зрозумілим, 
ясним. 4. перен. Звертати увагу на 
предмет, явище, факт у розповіді, 
виступі. • висвітлювати, показува¬ 
ти. 5. спец. Вилучаючи сторонні до¬ 
мішки, робити прозорим. // □ освіт¬ 
лювання, освітлення. 
ОСЕЛ ЕДЕЦЬ, дця, ч. 1. Невели¬ 

ка морська риба, а також страва 
з цієї риби. Як оселедців у ббч- 
ці — занадто багатолюдно, тісно. 
□ оселедцевий, оселедниця. 2. Дов¬ 
гий чуб на голеній голові в чоло¬ 
віка, який носили давні слов’яни, 
а згодом — українські козаки. • чу- 
прйна. 
ОСЕЛЯТИ, йю, йєш, недок., ОСЕ- 

ЛЙТИ, елю, елиш, док. 1. Відводи¬ 
ти комусь місце, приміщення, де він 
має мешкати. • поселйти, селйти. 
□ оселення, оселя. 2. перен. Відво¬ 
дити комусь місце для постійного 
перебування. 
ОСЕРДЯ, я, с. Центральна, роз¬ 

ташована в середині деталь. 
ОСЕРЕДОК, дку, ч. 1. Цен¬ 

тральна, розташована в середині 
частина. • середина. 2. Місце, 
елемент, навколо якого чи в яко¬ 
му зосереджується щось, відбу¬ 
ваються найважливіші події. 
• центр, ядро, гніздб. 3. Окрема 
одиниця, яка виділяється як скла¬ 
дова певної єдності. • ланка, 
підрбзділ. 4. Місце, елемент, із 
якого відбувається розростання, 
поширення чогось. • вбгнище. 
// □ осередкбвий. 
ОСЙКА, и, ж.; у зверт. осйко. 

Листяне дерево з роду тополя ро¬ 
дини вербових, що росте в мішаних 
лісах, плавнях, на торфовищах; та¬ 
кож дрова, матеріал із цього дере¬ 
ва. ТремтГти (дрижати) як осй- 
ка [на вГтрі) — дуже тремтіти. 
□ осйковий. 

ОСІБНИЙ, а, е. Те саме, що 
окремий у 1, 2 знач. □ осібність, 
присл. осібно. 
Осінь, бсені, оруд, бсінню, ж.; 

у зверт. бсене. Пора року, яка на¬ 
стає після літа й характеризується 
поступовим зниженням температу¬ 
ри повітря, скороченням світлої ча¬ 
стини доби, опаданням листя з де¬ 
рев і т. ін. □ осінній. 
ОСКАРЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОСКАРЖИТИ, жу, жиш, док. 
Подаючи скаргу, прохати пере¬ 
глянути, скасувати якесь рішення, 
певні дії. • апелювати. □ оскаржу¬ 
вання, оскарження. 
ОСКІЛЬКИ, спол. Уживається 

для вираження причинових відно¬ 
шень у складнопідрядних реченнях. 
Спізнилися, оскільки не було транс¬ 
порту. • бо, тому що. 
ОСКОМА, и, ж. 1. Неприємне 

смакове відчуття, пов’язане з над¬ 
мірним уживанням кислої, терпкої 
їжі. 2. перен. Неприємне відчуття, 
яке викликають певні явища через 
їх надмірну частоту. Зганйти ос- 
кбму — спрямовувати на когось 
злість, роздратування; Набивйти 
оскбму — а) займаючись чимсь 
довго, утрачати до нього цікавість; 
б) дуже надокучати, набридати. 
// □ оскомистий. 
ОСКОР0МЛЮВАТИСЯ , ююся, 

юєшся, недок., ОСКОРОМИТИСЯ, 
млюся, мишся, док. Уживати м’яс¬ 
ну, молочну та іншу їжу тварин¬ 
ного походження в піст або пісний 
день. 
ОСЛІН, лбна, ч. Невелика пе¬ 

реносна кімнатна лавка. □ ослін¬ 
чик. 
ОСМІХАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., ОСМІХНУТИСЯ, н^ся, 
нбшся, док., рідк. Те саме, що 
усміхатися. 
ОСНОВА, и, ж. 1. Нижня части¬ 

на предмета, на яку він опертий. 
• опбра, опертя, фундамент. 2. пе- 
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реи. Те, на чому базується, три¬ 
мається, з чого виходить якась дум¬ 
ка, певне явище. • підстава, ґрунт, 
база, засада, підвалина. 3. Головна 
умова чогось. • запорука. □ ос¬ 
новний, основоположний. 4. лінгв. 
Частина слова без закінчення, яка 
є носієм його лексичного значення. 
5. хім. Сполука, молекула якої скла¬ 
дається з йона металу та гідроксид- 
іона. □ оснбвний, оснбвність. 6. мат. 
Сторона геометричної фігури або 
площина геометричного тіла, пер¬ 
пендикулярна до висоти. 
ОСОБА, и, ж.; у зверт. осббо. 1. 

Окрема людина. • індивід, персб- 
на. Л Фізйчна особа — окрема 
людина як учасник правових відно¬ 
син; Юридйчна особа — установа, 
організація, зареєстроване об’єд¬ 
нання людей, що має, згідно із зако¬ 
ном, низку прав та обов’язків. 2. 
Людська індивідуальність. • осо- 
бйстість. Л З’ясовувати осббу — 
дізнаватися необхідні відомості про 
людину □ особйстий, особйстість, 
особйстісний, присл. особисто. 3. 
лінгв. Граматична категорія дієслів 
і займенників, яка виражає співвід¬ 
несеність дії з її виконавцем 
(у дієслів), співвіднесеність вико¬ 
навця дії з мовцем. // □ особбвий. 
ОСОБИНА, и, ж. Окрема жива 

істота, окремий організм. 
ОСОБЛИВИЙ, а, е. 1. Який ви¬ 

діляється певними ознаками з ряду 
таких самих істот, предметів, явищ 
тощо. • своєрідний, оригінальний, 
самобутній, специфічний, характер¬ 
ний. □ особлйвість, присл. особлй- 
во. 2. Який має спеціальне призна¬ 
чення. 
ОСОКА, й, ж. Багаторічна болот¬ 

на трава з довгими гострими лист¬ 
ками. □ осоковий. 
ОСОКГР, кбра, ч. Високе лис¬ 

тяне дерево родини вербових; чор¬ 
на тополя. □ осокоровий, осоко- 
рйна. 

ОСОННЯ, Я, с. Місце, освітле¬ 
не яскравими сонячними проме¬ 
нями. 
ОСОРОМЛЮВАТИ, юю, юєш, 

не док., ОСОРОМИТИ , МЛЮ, МИШ, 

док. Змушувати відчувати сором, 
бути причиною сорому. • ганьбйти, 
неславити, бруднити, чорнити, 
дискредитувати. □ осорбмлення. 
ОСОРУЖНИЙ, а, е. Який ви¬ 

кликає різко негативні емоції, неба¬ 
жання бачити, знати. • немйлий, 
ненависний, розм. остогйдлий. 
□ присл. осоружно. 
ОСПІВУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ОСПІВАТИ, й ю, аеш, док. Слави¬ 
ти, хвалити когось, щось у піснях 
та інших творах. • звеличувати, 
прославляти, величати, вихваляти. 
□ оспівування, оспівувач. 
ОСТАННІЙ, я, є. 1. Який завер¬ 

шує певний ряд, певну послі¬ 
довність, після якого вже немає 
таких предметів або явищ. • за¬ 
ключний, завершальний, кінцевий, 
фінальний. До останнього — до 
кінця, скільки вистачає зусиль. 2. 
Єдиний, який залишився. 3. Який 
відбувся в минулому найближче до 
моменту мовлення. • попередній. 4. 
Який був щойно названий. 5. Який 
нещодавно з’явився, після якого 
ще не виникали такі предмети або 
явища. • свіжий, найсвіжіший, 
найсучасніший. 6. Який має най¬ 
гірші, найнижчі ознаки серед 
інших. • відсталий. 7. Який ви¬ 
значає певну межу в часі. • край- 

• и 

НІЙ. 

ОСТАТОЧНИЙ, а, е. Заверше¬ 
ний, який не зазнаватиме змін, до¬ 
повнення, допрацювання. • кін¬ 
цевий, безповорбтний. □ присл. 
остаточно. 
ОСТЕРІГАТИ, аю, аєш, недок., 

ОСТЕРЕГТИ, режу, режеш, док. 
Попереджати про можливість не¬ 
приємного розвитку подій, намага¬ 
ючись не допустити його. • застері- 
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гати, перестерігати. □ остерігання, 
остереження, осторога. 
ОСТОВПІТИ, ію, ієш, док., 

розм. Різко втратити здатність 
рухатися; застигнути на одному 
місці (через здивування, розгуб¬ 
леність, переляк). • сторопіти, 
отетеріти, скам’яніти, отерпнути, 
заціпеніти. □ остовпіння, остов- 
пілість, присл. остовпіло. 
ОСТОГИДНУТИ, ну, неш, док., 

розм. Дуже, значною мірою набрид¬ 
нути, надокучити, стати гидким, не¬ 
стерпним. • остогидіти, обриднути. 
□ остогидлий. 
ОСТОРОГА, и, ж. 1. Слова, дії 

тощо, які мають на меті попереди¬ 
ти про можливість неприємного 
розвитку подій, не допустити його. 
• засторбга, пересторога, застере¬ 
ження, попередження. 2. Обереж¬ 
на поведінка, спрямована на те, щоб 
уникнути неприємностей. • обе¬ 
режність, обачність. 
Осторонь, незм. і. Збоку, на 

віддалі від центру, від місця го¬ 
ловних подій. 2. Не беручи участі 
в певних подіях. // • Обік, обіч. 
3. Убік. 
Острах, у, ч. Легке відчуття 

страху, тривоги через можливий не¬ 
приємний розвиток подій, пов’я¬ 
зане з конкретною людиною, пред¬ 
метом або явищем. • поббювання, 
неспокій. 
Острів. рова, ч. 1. Відносно не¬ 

велика ділянка суходолу, з усіх 
боків оточена водою. □ острів’я- 
нин і остров’янин. 2. перен. Неве¬ 
лика ділянка на місцевості, що 
різко вирізняється на тлі довкілля. 
// □ острівнйй, острівець. 
ОСТРІШОК, шка, ч. Нижній 

край солом’яної або очеретяної 
покрівлі, що виступає, нависаючи 
над стіною. • острішшя. 
ОСТЬ, беті, ж. Довгий щетинис¬ 

тий вусик на колоску злакової рос¬ 
лини. • остюк. 

ОСУЧАСНЮВАТИ, юю, юєш, 
недок., ОСУЧАСНИТИ , ню, нищ, 
док. Робити більш сучасним, більш 
відповідним теперішньому ча¬ 
сові, його ознакам. • модернізува¬ 
ти. □ осучаснення. 
ОСЬ, част. І. Уживається для 

вказування на щось, розташоване 
на близькій відстані. Ось твоя 
книжка. • от. 2. Використовується 
для вказування на предмети, яви¬ 
ща, дії, які змінюються, ідуть 
послідовно. 3. Уживається для 
уточнення. • он, от. 4. Уживається 
в повідомленні про щось очікува¬ 
не, що нарешті відбулося. Ось ми 
й повернулися додому. // □ осьде, 
ось-бсь. 
ОСЬ-бСЬ, присл. 1. У найближ¬ 

чому майбутньому, з хвилини на 
хвилину, дуже скоро. 2. Дуже близь¬ 
ко в просторі. 
ОСЯВАТИ, аю, аєш, недок., ОСЯ¬ 

ЯТИ, осяю, осяєш, док. 1. Сильно, 
яскраво, різким спалахом освітлю¬ 
вати. • опромінювати. □ осяйнйй. 
2. перен. Робити зрозумілим, до¬ 
ступним. • відкривати. 3. перен. 
Раптово, несподівано з’являтися 
(про рішення, думку тощо). • блй- 
скати. // □ осйяння. 
ОСЯГАТИ , аю, аєш, недок., 

ОСЯГНУТИ й осягтй, ягну, 
ягнеш, док. І. Охоплювати повністю, 
доходячи меж предмета. • обі¬ 
ймати. 2. перен. Розумом усвідом¬ 
лювати сутність, межі, зміст чогось. 
• опановувати, пізнавати, осмйслю- 
вати, розуміти. // □ осягання, осяг¬ 
нення, всеосяжний. 
ОТ, част. 1. Уживається для вка¬ 

зування на предмет, розташований 
на близькій відстані. От наша хата. 
• ось. 2. Уживається для вказу¬ 
вання на щось таке, що необхідно 
виділити, підкреслити. 3. Вико¬ 
ристовується для вказування на 
предмети, явища, дії, які змінюють¬ 
ся, ідуть послідовно. • он, ось. 4. 
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Уживається для підсилення проти¬ 
ставлення (часто зі сполучником «а»). 
Наче все зробили правильно, а от 
не вийшло. 5. Використовується 
для вираження здивування, іро¬ 
нії, незадоволення тощо. От тобі 
й святії. 6. Уживається з дієслова¬ 
ми в наказовому способі для підси¬ 
лення або пом’якшення спонукан¬ 
ня до дії. От сідайте та слухайте. 
7. Підсумовує висловлювання. 
// □ от-бт, як-от. 
ОТАБОРЮВАТИСЯ, ю юс я, 

юєшся, не док., ОТАБОРИТИСЯ, 
рюся, ришся, док. 1. Ставати табо¬ 
ром, розташовувати свій табір. 2. 
перен. Зупинятися на місцевості для 
тимчасового перебування, ночівлі, 
перепочинку тощо. 
ОТАВА, и, ж. Трава, яка виростає 

на місці скошування або випасан¬ 
ня. □ отавний. 
ОТАМАН, а, ч.;узверт. отамане. 

1. іст. Керівник козацького війська 
або козацької адміністративно-те¬ 
риторіальної одиниці. 2. Керівник 
нерегулярного, незалежного від дер¬ 
жавної влади військового загону. 
□ отаманщина. 3. Людина, яка ке¬ 
рує певною групою людей, виконан¬ 
ням певних дій. • ватажбк, лідер, 
провідник. □ отаманський, отаман¬ 
ство, отаманувати, отаманити. 
ОТВЕРЕЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., ОТВЕРЕЗИТИ, режу, резиш, 
док. 1. Робити більш тверезим. 
• витвережувати. 2. переи. Змушу¬ 
вати адекватно, без надмірного за¬ 
хоплення сприймати щось, стави¬ 
тися до чогось. • охолоджувати, 
угамовувати, стрймувати. 
Отвір, вору, ч. Пусте, відкрите 

місце в чомусь суцільному. • дірка, 
шілйна, проріз. 
ОТЕТЕРІТИ, ерію, ерієш, док., 

розм. Різко припинити рухатися; 
застигнути на місці, часто втра¬ 
тивши при цьому здатність мірку¬ 
вати, говорити (через здивування, 

переляк). • сторопіти, остовпіти, 
скам’яніти, отерпнути, заціпеніти. 
□ отетерійня, присл. отетеріло. 
ОТЕЦЬ, отця, ч.;узверт. отче. 1. 

Духовна особа, священик. • пан¬ 
отець. 2. заст. Те саме, що батько. 
□ отчий,отецький. 
Отже, незм., вставн. сл. Ужи¬ 

вається для позначення того, що ска¬ 
зане далі є підсумком, наслідком 
щодо сказаного раніше. • значить, 
отбж. 
ОТОЖ1, част. 1. Уживається для 

вираження згоди, солідарності зі 
сказаним раніше. 2. Використовуєть¬ 
ся для вираження зв’язку зі сказа¬ 
ним раніше й зосередження уваги на 
тому, про що йтиметься далі. 
ОТОЖ2, спол. Використовується 

в приєднувальних конструкціях 
у значенні «тому», «через те». Ста¬ 
ло темніти, отож вирішили зупини¬ 
тися на нічліг. • тож. 
ОТОТОЖНЮВАТИ, юю, юеш, 

недок., ОТОТОЖНИТИ, ню, ниш, 
док. Вважати передмети, явища 
однаковими, сприймати їх як одне 
й те саме. • прирівнювати, рівняти. 
□ ототбжнення. 
ОТОЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОТОЧЙТИ, оточу, отбчиш, док. 
1. Розташовувати, розташовувати¬ 
ся з усіх боків. • обступати, обстав¬ 
ляти, оперізувати. 2. Збирати, 
створювати навколо когось, чогось. 
• обставлйти, обнбсити. 3. Постій¬ 
но перебувати біля когось, чогось. 
4. чим. Постійно надавати, виявляти 
щось. // □ отбчування, отбчення, ото- 
ченець. 
ОТРИМУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОТРИМАТИ, аю, аєш, док. Те саме, 
що одержувати в 1—3, 5 знач. 
Отрок, а, ч.; у зверт. бтроче. 1. 

заст., уроч. Підліток, юнак. 2. іст. 
Молодший княжий дружинник на 
Русі, який брав участь у походах 
та збиранні данини,виконував кня¬ 
зеві доручення тощо. 
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ОТРУЮВАТИ , юю, юєш, недок., 
ОТРУЇТИ, ую, уїш, док. І. Викли¬ 
кати розлад здоров’я або позбавля¬ 
ти життя дією токсичних речовин. 
• труїти. 2. Робити ШКІДЛИВИМ ДЛЯ 

здоров’я. 3. перен. Шкідливо впли¬ 
вати на когось, щось. 4. перен. Роби¬ 
ти неприємним, нестерпним. • псу¬ 
вати, нівечити. // □ отруюватися, 
отруєння, отруеність, отрута, отруй¬ 
ний, отруйність, присл. отруйно. 
ОТЯМЛЮВАТИСЯ, ююся, юєш- 

ся, недок., отямитися , МЛЮСЯ, 

мишся, док. 1. Відновлювати здат¬ 
ність сприймати світ після пе¬ 
ребування в непритомному стані. 
• опритбмнювати, опам’ятбвувати- 
ся. 2. Відновлювати здатність нор¬ 
мально, адекватно сприймати світ, 
мислити; повертати собі душевну 
рівновагу після сильного пере¬ 
живання. • опам’ятовуватися. 3. 
Усвідомлювати неправильність, 
хибність своїх дій, учинків і відмов¬ 
лятися від них. • одумуватися, 
тільки док. схаменутися. // □ отям- 
лення. 
ОФІРА, и, ж. Те, що людина 

віддає, від чого відмовляється за¬ 
для когось або заради певної мети. 
• жертва, дар. □ офірувати. 
ОФІС, у, ч. Службове приміщен¬ 

ня, місце розташування установи, 
фірми. □ офісний. • контора, кан¬ 
целярія, служба. 
ОФІЦЕР, а, ч.; у зверт. офіцере. 

Людина, яка належить до команд¬ 
ного, керівного складу у війську, 
міліції (поліції). □ офіцерський, 
офіцерство. 
ОФІЦІЙНИЙ, а, е. 1. Який сто¬ 

сується уряду, службових осіб, 
посад. • службовий, державний, 
урядовий. 2. Який здійснюється 
з дотриманням усіх правил, фор¬ 
мальностей. 3. перен. Подібний до 
того, який буває, використовується 
в офіційних ситуаціях. • стрйманий, 
діловий, формальний. // □ офіцій¬ 

ність, офіцібз, офіцібзний, присл. 
офіційно, офіцібзно. 
ОХАЙНИЙ, а, е. 1. Який уваж¬ 

но, дбайливо ставиться до свого 
зовнішнього вигляду, предметів 
навколо, виконуваних дій. 2. Який 
має прибраний, чистий вигляд, 
позбавлений безладу. // • акурат¬ 
ний, чепурнйй. □ охайність, присл. 
охайно. 
ОХЛЯВАТИ, аю, аєш, недок., 

ОХЛЯТИ й ОХЛЯНУТИ, яну, 
янеш, док. Утрачати здоров’я, фізич¬ 
ну силу. • слабнути, знесйлюватися, 
виснажуватися, кволіти, чахнути. 
ОХОЛОДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ОХОЛОДЙТИ, лоджу, 
лбдйш, док. 1. Знижувати темпера¬ 
туру чогось, робити більш холод¬ 
ним. • вихолоджувати, остуджува¬ 
ти, студйти. □ охолоджувальний, 
охолбджувач. 2. перен. Змушувати 
адекватно, без надмірного захоп¬ 
лення сприймати щось, ставитися 
до чогось. • розхолбджувати, ви¬ 
твережувати, вгамбвувати, стрй- 
мувати. // □ охолбджування, охоло¬ 
дження. 
ОХОПЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., ОХОПЙТИ, охоплю, охопиш, 
док. 1. Оточуючи з усіх боків, три¬ 
мати, прилягати. • огортати, опо¬ 
вивати. 2. З’являтися, виникати 
відразу з різних боків. • обволіка¬ 
ти, затягати. 3. Поширювати дію, 
вплив на певний простір, обсяг, 
сукупність людей, предметів, фак¬ 
тів, явищ тощо. • стосуватися, за¬ 
чіпати. 4. Повністю займати розум, 
почуття людини. • заволодіва¬ 
ти, огортати, обступати, проймати. 
// □ охоплювання, охбплення. 
ОХОРОНЯТИ, яю, яеш, недок., 

ОХОРОНЙТИ, роню, рбниш, док. 
Пильно стежачи, захищати від шко¬ 
ди, небажаних дій тощо. • варту¬ 
вати, стерегтй, пильнувати, оберіга¬ 
ти, боронйти. □ охорбна, охорбнний, 
охорбнець. 
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ОХОТА, и, ж. 1. Бажання чогось. 
• прагнення, хотіння, розм., рідк. 
хіть. Відбйти охоту — призве¬ 
сти до втрати якогось бажання; 
Охбта взяла — виникло бажання. 
2. у знач, присудка, з неозначеною 
формою дієслова, розм. Є бажан¬ 
ня, хочеться. // □ охбчий, присл. 
охоче. 
ОЦЕТ, бцту, ч. Прозора рідина 

з дуже кислим смаком, водний роз¬ 
чин харчової оцтової кислоти, що 
використовується для виготовлення 
приправ до їжі, консервів тощо. 

Як бцту скуштувбв — невдово- 
лено скривився. □ бцтовий, оцтово- 
кйслий. 
ОЦІНЮВАТИ , юю, юєш, недок., 

ОЦІНИТИ, іню, (ниш і рідк. ОЦІ¬ 
НУВАТИ, ую, уєш, док. І. Ви¬ 
значати вартість, цінність чогось. 
□ оцінювач, неоціненний. 2. Ви¬ 
ставляти учневі, студентові та ін. 
певну кількість балів за його 
відповідь, роботу, навчання за¬ 
галом. • атестувати. 3. Визначати 
й висловлювати своє ставлення до 
чогось. • характеризувати. 4. Ви¬ 
значати особливості ситуації з кон¬ 
кретної точки зору. • зважувати. 
□ оцінювання, оцінення, оцінка, 
оцінний. 
ОЧЕРЕТ, у, ч. Багаторічна водя¬ 

на чи болотна трав’яниста рослина 
з довгим стеблом і розлогою волот¬ 
тю. □ очеретина, очеретяний, оче¬ 
ретянка. 
ОЧГКУВАТИ, ую, уєш, недок. Те 

саме, що чекйти. □ очікування, 
очікувальний. 
ОЧІПОК. пка, ч. Старовинний 

головний убір заміжньої жінки 
у вигляді шапочки з тканини. 
Очко, а, с. 1. Зменш.-пестл. до 

око. Робйти бчки — грайливо 
поглядати на когось, кокетуючи 
з ним. 2. рідк. Те саме, що вГчко1. 
ОЧКО, а, с. 1. Одиниця рахунку 

в іграх або взагалі умовного під- 

рахування чогось. • бал. 2. Одна 
з картярських ігор . 
ОЧКУР, а, ч. Пояс або мотузок, 

яким підперізували шаровари. 
ОЧОЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

ОЧОЛИТИ, лю, лиш, док. І. Бути 
попереду інших. 2. Бути керівником. 
• керувати. 
ОЧУЖГТИ, їю, ієш, док. Стати 

чужим, байдужим. • збайдужіти. 
ОЧУНЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

ОЧУНЯТИ, яю, яєш, док., розм. 
1. Те саме, що опритбмнювати. 2. Те 
саме, що одужувати. • оклигувати. 
□ очунювання. 
ОШАТНИЙ, а, е. І. Який має 

красивий вигляд завдяки вдалому 
оформленню, добору й поєднанню 
елементів, пропорційності (про одяг, 
предмети). 2. Гарно, святково одяг¬ 
нений. • чепурний. // □ ошатність, 
присл. ошатно. 
ОШЕЛЕШУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ОШЕЛЕШИТИ, шу, шиш, док. 
Справляти сильне враження якоюсь 
несподіванкою, переважно неприєм¬ 
ною. • приголомшувати, вражати, 
шокувати, спантеличувати. □ ошеле¬ 
шення, ошелешеність. 
ОШМАТТЯ, я, с., збірн. Недба¬ 

ло відірвані шматки чогось. • об¬ 
ривки, клапті. 
ОШУКУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ОШУКАТИ, аю, аєш, док. Обманю¬ 
вати, нечесно поводитись, завдаю¬ 
чи цим шкоди. • дурити, обдурю¬ 
вати, піддурювати, шахраювати. 
□ ошукування, ошуканець, ошукан¬ 
ство, ошуканський. 
ОЩАДЛИВИЙ, а, е. 1. Схиль¬ 

ний берегти, заощаджувати кош¬ 
ти. 2. Який сприяє збереженню, 
заощадженню коштів. • еко- 
нбмний.//0 ощадливість, присл. 
ощадливо. 
ОЩАДНИЙ, а, е. Пов’язаний зі 

зберіганням заощаджень, коштів 
узагалі. □ Ощадбанк, ощадкаса 
(ощад— скорочення від ощйдний). 
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п 
ПАВА, пави, ж:, у зверг, паво. 

1. Великий південноазіатський птах 
родини фазанових. / перен. Пихата 
людина. / перен., розм. Жінка з гор¬ 
довитою поставою і плавною ходою. 
2. Самка павича. □ павин, павиний, 
павич, павичка. 
ПАВІЛЬЙОН, у, ч. 1. Невелика 

легка будівля з покриттям у садку 
або парку. 2. Споруда, призначена 
для розміщення експонатів вистав¬ 
ки. 3. Приміщення, обладнане для 
кінозйомок і фотографування. / Де¬ 
корація в приміщенні кіностудії, при¬ 
значена для знімання сцени фільму. 
□ павільйбнний. 
ПАВОДОК, дка, ч. Тимчасове 

підняття рівня води в річках або 
інших водоймах унаслідок злив або 
розтавання снігу та льоду. • повінь. 
□ паводковий. 
ПАВОЛОКА, и, ж. У Київській 

Русі — коштовна привозна тканина. 
ПАВУК, а, ч. 1 . Членистонога тва¬ 

рина з отруйними залозами. 2. пе¬ 
рен. розм. Хитра, підступна людина. 
□ павукастий, павукбвий, павуко¬ 
подібний, павучий, павучйха, па- 
вучбк. 
ПАВУТИНА, и, ж. 1. Сітка з тон¬ 

ких волокон з клейкої рідини, яку 
виділяють павуки. / Окрема нитка 
такої сітки. 2. перен. Те, що за¬ 
важає кому-небудь вільно жити. 
□ павутинка, павутинний, паву¬ 
тиння. Обплітати павутйною — 
ставити кого-небудь у скрутне ста¬ 
новище. 
ПАВУТЙННЯ, я, с. 1. збірн. до 

павутина. 2. Те саме, що павутйна. 
ПАГІЛЛЯ, я, с., збірн. 1. Тонке 

гілля. 2. перен. Молоде покоління. 
ПАГІН, гона, ч. 1. Молода гілка 

або стеблина рослини. 2. перен. 
Молоде, нове покоління. □ пагонок, 
пагіння. 

ПАГОДА, и, ж. Буддійський 
храм. 
ПАГОРБ, а. ч. Невелика висо¬ 

чина, звичайно з пологими схилами. 
• прйгір, пагорбок. □ пагорбок, па¬ 
горбкуватий. 
ПАДАЛИЦЯ, і, ж., збірн. 1. Пло¬ 

ди або листя, що опали з дерев. 2. 
Опале зерно, насіння та ін., що за¬ 
лишилося на полі. / Рослина, що 
виросла з опалого зерна або насіння. 
□ падалична. 
ПАДАТИ, аю, аєш, недок. 1. Пе¬ 

реміщатися зверху вниз під дією 
власної ваги. / Випадати (про сніг, 
дощ і т. ін.). / Текти зверху вниз (про 
воду, річку і т. ін.). Падати з не¬ 
ба — раптово з’являтися. 2. Вали¬ 
тися на землю, втрачати рівновагу, 
опору. Пйдати в нбги (до ніг) 
кому. Падати на коліна (нав¬ 
колішки, ниць) перед ким: а) дуже 
просити про щось, низько вклоняю¬ 
чись або стаючи на коліна; б) вияв¬ 
ляти до кого-небудь сильне почуття 
вдячності. 3. Схилятися вниз, опус¬ 
катися. 4. перен. Доходити, доліта¬ 
ти, доноситися (про голос, звуки 
і т. ін.). 5. Зменшуватися, знижува¬ 
тися (про те, що оцінюється, обліко¬ 
вується, вимірюється). 6. перен. 
Втрачатися або зменшуватися (про 
силу, віру і т. ін.). 7. Гинути в бою, 
поєдинку. // □ падаючий, падаючи, 
падіння. 
ПАДИНА, и, ж. Невелика, зви¬ 

чайно кругла долина. 
ПАДІЖ, дежу, ч. Поголовна за¬ 

гибель тварин від якої-небудь хво¬ 
роби, голоду і т. ін. 
ПАДІЛ, долу, ч. Невелика долина. 
ПАДОЛЙСТ, у, ч. 1. заст. Оди¬ 

надцятий календарний місяць року. 
• листопад. 2. Опале листя. 3. Опа¬ 
дання листя восени. / Час опадан¬ 
ня листя восени. 
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ПАДУБ, а. ч. Вічнозелений півден¬ 
ний чагарник або невелике дерево 
з колючим і гострим листям та чер¬ 
воними отруйними плодами. 
ПАДЬ1, і, ж. Неширока глибока 

долина, яр чи річище, звичайно по¬ 
рослі лісом. 
ПАДЬ2, і, ж. Липка рідина, часто 

у вигляді невеликих краплин, на 
листях рослин, що виникає в ре¬ 
зультаті життєдіяльності комах, які 
живуть на них. 
ПАЖ, а, ч. 1. У середні віки — 

хлопчик або юнак дворянського 
роду, який був слугою знатної осо¬ 
би й виконував обов’язки за визна¬ 
ченими придворними правилами. 
2. Нижча придворна посада в захід¬ 
ноєвропейських країнах та Росії до 
початку XIX ст., а також особа на 
цій посаді. 
ПАЖИТНИЦЯ, і. ж. Бур’ян,зви¬ 

чайно однорічний, який росте серед 
хлібів і льону. 
ПАЗ, а, ч. 1. Вузька щілина між 

нещільно пригнаними дошками, ко¬ 
лодами і т. ін. 2. спец. Виїмка, за¬ 
глиблення в якій-небудь деталі, при¬ 
ладі і т. ін., куди вставляється виступ 
іншої деталі. 
ПАЗЕЛЕНЬ, і, ж. Зелений від¬ 

тінок, зелені просвіти у забарвленні 
або пофарбуванні чого-небудь. 
ПАЗУР, а, ч. Гостре загнуте ро¬ 

гове утворення на кінцях пальців 
багатьох тварин і птахів; кіготь. 
Ф Показувати пазури: а) виявля¬ 
ти злобу або злі наміри; б) виявля¬ 
ти норовистість, непокірливість; 
Потрапляти в пазури — ставати 
залежним від кого-, чого-небудь, 
підлягати. □ пазурець, пазуристий, 
пазурчик. 
ПАЗУХА, и, ж. І. Простір між 

грудьми і одежею, яка до них при¬ 
лягає. 2. розм. Те саме, що гр^ди. 
3. анат. Порожнина в деяких час¬ 
тинах тіла. 4. бот. Заглибини між 
гілкою і стовбуром дерева або між 

основою листа та стеблом. □ пазуш¬ 
на, пазушний. 
ПАЙ, паю, ч. І. Частина, що вно¬ 

ситься в капітал товариства кожним 
його членом або дістається кожно¬ 
му при його розподілі. 2. Частина, 
яку вносить у що-небудь спільне 
окремий учасник; яка припадає на 
кого-небудь. □ пайовий, пайовик. 
ПАЙКА ’, и, ж. І. Частина чого- 

небудь спільного, яка дістається ко¬ 
мусь при розподілі. 2. перен. Якась 
частина, певна кількість чого-не¬ 
будь. 
ПАЙКА2, и, ж., спец. Дія за зна¬ 

ченням пагіти. 
ПАЙОК, па йка, ч. Продоволь¬ 

ство, цигарки і т. ін., що видається 
за певними нормами на певний 
строк. 
ПАКГАУЗ, у. ч. Склад для корот¬ 

кострокового зберігання вантажів 
при залізничних станціях, у портах, 
митницях і т. ін. □ пакгаузовий. 
ПАКбТ, а, ч. 1. Конверт з лис¬ 

том, переважно офіційного змісту. 
2. Паперовий мішок або обгортка 
для речей, продуктів тощо. 3. Те 
саме, що пакунок. Ф Індивідуаль¬ 
ний пакет — упакований набір пе¬ 
рев’язувального матеріалу для на¬ 
дання першої медичної допомоги. 
□ пакетний. 
ПАКЕТУВАТИ, ую, уеш, не- 

док. 1. Укладати, упаковувати в па¬ 
кети. 2. спец. Робити з чого-небудь 
пакети. □ пакетування, пакету- 
вальний. 
ПАКТ, у, ч. 1. М іжнародна уго¬ 

да. 2. рідко. Розділ офіційного 
документа чи якого-небудь тексту, 
позначений номером або літерою. 
ПАКУВАТИ. ую, уєш, НЄДОК. 

1. Укладати, ув’язувати в пакунок, 
паку і т. ін. для перевезення, пере¬ 
несення або зберігання. 2. Наповню¬ 
вати чим-небудь, збираючи в дорогу 
(валізи, сумки і т. ін.). □ пакування, 
пакувальний. 
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ПАКУНОК, нка, ч. І. Що-небудь 
упаковане в паперову чи якусь іншу 
обгортку. 2. чого; рідко. Купка зв’я¬ 
заних предметів. 
ПАЛ1, у, ч. 1. Дуже сильне тепло, 

ідо йде від чого-небудь нагрітого або 
розжареного. / Дуже гаряча літня 
пора; спека. 2. Дуже висока тем¬ 
пература тіла при захворюванні. 
3. перен. Сильне внутрішнє збу¬ 
дження, піднесення, викликане 
глибокими почуттями, пережи¬ 
ваннями. 
ПАЛ2, а, ч. Паля, чавунна тумба 

і т. ін., врита в землю біля пристані, 
до якої канатами прив’язується суд¬ 
но під час стоянки. 
ПАЛАДІЙ, ю, ч. Рідкісний туго¬ 

плавкий метал, що належить до 
платинових металів і використо¬ 
вується у техніці, виробництві 
і т. ін. як каталізатор. 
паламАр, й, ч.\ у зверт. пала¬ 

марю. Служитель православної 
церкви, що допомагає священику 
під час богослужіння. □ паламар¬ 
ка, паламарів, паламарівна, пала¬ 
марський. 
ПАЛАНКА, и, ж., заст. І. На За¬ 

порізькій Січі у XVIII ст. — неве¬ 
лике укріплення, обнесене часто¬ 
колом. 2. Адміністративний округ 
у запорожців. 3. Полкове укріплен¬ 
ня, місце перебування полковника 
з іншими службовими особами пол¬ 
ку у запорожців. 
ПАЛАТА, и, ж. 1. тільки мн.у заст. 

Великий, багатий будинок з числе¬ 
ними кімнатами. • палац. 2. заст. 
Велика, багато оздоблена кімната; 
велике приміщення, призначене для 
спеціальних цілей. 3. Окрема кімна¬ 
та для хворих у лікарні, лікуваль¬ 
ному закладі. 4. Назва вищої зако¬ 
нодавчої установи. 5. Назва деяких 
державних установ, які відають 
чим-небудь. 
ПАЛАТАЛІЗАЦІЯ, ї, ж., лінгв. 

Пом’якшення приголосних звуків 

завдяки піднесенню середньої час¬ 
тини спинки язика до твердого підне¬ 
біння. 
ПАЛАТИ, аю, аєш, недок. І. 

Знищуватися в сильному вогні; 
горіти, виділяючи багато жару 
або даючи велике полум’я, силь¬ 
не світло. 2. Давати або випромі¬ 
нювати яскраве світло. / перен. 
Виділятися яскравим кольором, 
забарвленням, звичайно черво¬ 
ним. 3. перен. Бути у пропасному 
жару. 4. перен. Дуже червоніти, 
ставати гарячим від приливу 
крові. 5. Бути охопленим яким- 
небудь сильним почуттям, цілком 
віддаватися роботі, справі, почут¬ 
тю. 6. перен. Проходити бур¬ 
хливо, навально (про бій, війну 
і т. ін.). 
ПАЛАТКА , и, ж. Тимчасове, 

звичайно літнє приміщення, 
зроблене з цупкої непро¬ 
мокальної тканини, що натя¬ 
гується на каркас. □ палатко¬ 
вий. 
ПАЛАХКОТГТИ, кочу, котиш, 

ПАЛАХКОТАТИ, кочу, кбчеш, 
недок. 1. Горіти, знищуючись, 
у вогні. / Горіти, даючи яскраве, 
нерівне світло. 2. Давати або ви¬ 
промінювати яскраве світло, час¬ 
то нерівне; перен. / Виділятися 
яскравим кольором, забарв¬ 
ленням. 3. перен. Дуже червоні¬ 
ти, ставати гарячим від приливу 
крові. 4. Бути охопленим надзви¬ 
чайно сильним почуттям, з при¬ 
страстю віддаватися почуттю, 
справі. 
ПАЛАЦ, у, ч. І. Велика будів¬ 

ля з численними кімнатами, яка 
є постійним місцеперебуванням 
царюючої особи та її сім’ї. / Пиш¬ 
ний будинок, житло знатної осо¬ 
би. 2. Будинок величної архі¬ 
тектури, що має громадське або 
культурне значення. □ палацб- 
вий. 
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Сукупність виражальних засобів 
у творчості митця-письменника, 
композитора і т. ін. 
ПАЛІТУРКА, и, ж. Обкладинка, 

оправа для зброшурованих листів 
книги, зошита і т. ін. □ палітур¬ 
ний, палітурник, палітурниця, палі¬ 
турня. 
ПАЛ КЙЙ, а, е. 1. Який добре го¬ 

рить. 2. Який при горінні має дуже 
високу температуру і виділяє бага¬ 
то тепла. • жаркйй, палючий. 

Палкйй день — дуже теплий 
день; Палке літо — жарке літо. 3. 
перен. Який має гарячий темпера¬ 
мент, сповнений завзяття, енергії, 
пристрасті. 4. перен. Який легко 
збуджується, дуже запальний. 5. 
перен. Жорстокий, запеклий (про 
бій, боротьбу і т. ін.). □ палкість, 
присл. палко. 
ПАЛОМНИК, а, ч:, у зверг, па- 

лбмнику. Той, хто відвідує святі 
місця. / Мандрівний богомолець. 
□ палбмниця. 
ПАЛОМНИЦТВО, а, с. 1. Мандрів¬ 

ка по святих місцях. 2. перен., розм. 
Відвідання кого-небудь або чого-не¬ 
будь великою кількістю людей. 
ПАЛЬМЕТА, и, ж. 1. Орнамент, 

який нагадує пальмове листя. 
/ Предмет з таким орнаментом. 
2. Рослина з гілками, сформовани¬ 
ми подібно до листя пальми. □ паль- 
метний. 
ПАЛЬНЙЙ, а, е. І. Здатний до 

горіння. 2. у знач. ім. пальне. Па¬ 
ливо, звичайно для двигунів. 
ПАЛЬНЙК, а, ч. 1. Прилад для 

спалювання горючої рідини або 
газу. 2. Частина якої-небудь уста¬ 
новки, де утворюється висока тем¬ 
пература. 
ПАЛЬТО, а, с. Довгий верхній 

одяг (звичайно нижче колін), що 
надягається поверх плаття, костю¬ 
ма і т. ін. □ пальтечко, пальтбвий. 
ПАЛЯ, і. ж. 1. Стовп, що вби¬ 

вається в ґрунт як опора для якої- 

небудь споруди. 2. Загострений 
з обох кінців кілок, який вбивають 
або вкопують у землю як опору для 
чого-небудь або як огорожу. / перен. 
Старовинний спосіб смертної кари, 
при якому засудженого страчували, 
насаджуючи на такий кілок. 
ПАЛЯ Н Й ЦЯ. і. ж. Хлібина. 

□ паляничка, палянйшниця. 
ПАМОЛОДЬ, і, ж, збірн. Молоді 

пагони. • памолодок. 
ПАМОРОЗЬ, і, ж. Опади, що утво¬ 

рюються на гілках дерев, дротах і т. ін. 
в туманну морозну погоду. 
ПАМОРОКА, и, ж. 1. ліал. Імла, 

туман. 2. перен., розм. Нездатність 
правильно судити про що-небудь; 
нерозуміння того, що відбувається. 

Втратити памороки — знепри¬ 
томніти. Памороки забивати; а)за¬ 
туманювати свідомість; б) позбав¬ 
ляти кого-небудь розуму, свідомості. 
□ паморочити, паморочитися, памо¬ 
рочливий, присл. паморочливо, па- 
морочно. 
ПАМПУШКА, и, ж. Невелика 

кругла булочка. □ пампушечка, 
пампушкуватий. 
ПАМ’ЯТАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Зберігати в пам’яті, не забувати. 
/ Усвідомлювати, розуміти. / Вра¬ 
ховувати, мати на увазі. / Знати. 2. 
у знач, вставн. сл. пам’ятаєш, пам’я¬ 
таєте. Уживається як звертання до 
співрозмовника із значенням — при¬ 
гадуєш, пригадуєте. □ пам’ятатися, 
пам’ятка, пам’яткйй, пам’ятлйвий, 
пам’ятлйвість, пам’ять. 
ПАН, а, ч:, у зверг, пане. 1. Зем- 

левласник-дворянин. / перен., ірон. 
Манірна, розбещена людина. • по¬ 
міщик. 2. Той, хто належить до за¬ 
безпечених верств населення. / Той, 
хто має владу над іншими. □ па- 
ненй, панйч, паничів, панів. Або 
пан, або пропав — або добитися 
всього, або все втратити; Б^ти 
паном — ставати володарем чого- 
небудь; Невелйкий пан, зневажл. — 
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чоловік, з яким не варто рахува¬ 
тися, який не викликає поваги. 
3. Увічлива форма звертання або 
називання стосовно осіб чолові¬ 
чої статі. Пйне-брате, заст. — 
фольклорна формула звертання до 
чоловіка. □ пані, панна. 
ПАН... Перша частина складних 

слів, ідо відповідає слову все (у 1 
знач.), вказуючи, що явище, вира¬ 
жене другою частиною слова, охоп¬ 
лює щось у цілому, поширюється на 
що-небудь ціле. 
ПАНАМА, и, ж. Літній капелюх 

з широкими крисами. 
ПАНАХЙДА , и, ж. Церковна 

служба по померлому. 
ПАНАЦЕЯ, ї, ж., книжн. У ал¬ 

хіміків — ліки, які нібито до¬ 
помагають від усіх хвороб. / перен., 
ірон. Універсальний спосіб, який 
зараджує при розв’язанні всіх 
проблем. 
ПАНБАРХАТ, у, ч. Вид тонкого 

оксамиту. 
ПАНЕЛЬ, і, ж. 1. Доріжка для 

переходів на узбіччі дороги, вкрита 
асфальтом,камінням. • тротуар. 
2. Нижня частина стіни або вся 
стіна в приміщенні, звичайно по¬ 
фарбована, оздоблена і т. ін. 3. техн. 
Дошка, мармурова, пластмасова 
і т. ін., що є частиною пульта управ¬ 
ління. 4. буд. Елемент конструкції 
збірної будови, що має форму вели¬ 
кої плити. □ панельний. 
ПАНІБРАТ, а, V., розм.\ узверт. 

панібрате. Хороший знайомий. 
ПАНІКА, и, ж. Раптове замішан¬ 

ня, розгубленість або прояв страху 
при небезпеці. □ панікер, панікер¬ 
ка, панікерство, панікерський, пані¬ 
кувати, панічний, панічність, присл. 
панічно. 
ПАННО, невідм., с. 1. Картина, 

барельєф і т. ін. тематичного або 
декоративного характеру, що крі¬ 
питься до стіни. 2. Частина стіни 
або стелі, обрамлена орнаментом чи 

ліпленням і заповнена живопис¬ 
ним зображенням або скульптурним 
рельєфом. 
ПАНОПТИКУМ, у, ч. Музей або 

тимчасова виставка рідкісних речей, 
старожитностей і т. ін. 
ПАНОРАМА, и, ж. 1. Вид на 

місцевість згори, при якому від¬ 
кривається далекий простір. 2. 
Картина, на якій плоский фон 
поєднується з об’ємним предмет¬ 
ним переднім планом. 3. перен. 
Зображена у мистецькому творі 
або в літературі широка карти¬ 
на життя. 4. Великих розмірів 
картина з рельєфним переднім 
планом, уміщена в середині круг¬ 
лого освітленого приміщення, що 
створює ілюзію реального виду. 
5. Спеціальний оптичний прилад 
біля гармат, який дає можливість 
бачити будь-яку точку на 360° нав¬ 
коло і вимірювати кути на місце¬ 
вості. 
панотЄць, тця, ч.\ узверт. па- 

нбтче, заст. 1. Батько. 2. церк. Свя¬ 
щеник, піп. 3. Ввічлива форма звер¬ 
тання до старих поважних чоловіків. 
□ панотецький, панотців. 
ПАНСІОН, у, ч. 1. Державний 

або приватний закритий навчаль¬ 
ний заклад з гуртожитком. 2. Неве¬ 
ликий готель, де здаються кімнати 
з повним утриманням. 3. Утриман¬ 
ня тих, хто живе у кого-небудь. 
ПАНСІОНАТ, у, ч. 1. Вид закла¬ 

ду для відпочинку. 2. Те саме, що 
пансіон у І, знач. 
ПАНТЕЇЗМ, у, ч. Філософське 

вчення, яке ототожнює Бога з при¬ 
родою. 
ПАНТЕЇСТ, а, ч. Послідовник 

пантеїзму. □ пантеїстйчний, пан¬ 
теїстка. 
ПАНТЕЛ ЙЧИТИ, чу, чиш, не- 

док., розм. Призводити до нездат¬ 
ності розумно міркувати, говорити, 
діяти внаслідок розгубленості або 
страху. 
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ПАНТЕОН, у, ч. 1. У стародавніх 
греків або римлян — храм на честь 
усіх або багатьох богів. 2. Усипаль¬ 
ниця, місце поховання видатних 
людей. 
ПАНТРУВАТИ, ую, уєш, недок., 

розм. 1. Дивитися пильно, уважно. 
2. Доглядати кого-, що-небудь. 
ПАНУВАТИ, ^ю, ^єш, недок. 1. 

Мати владу над ким, чим-небудь. 
2. перен. Мати переважне в по¬ 
рівнянні з ким-небудь поширення. 
3. Жити як пан, пані. • розкошува¬ 
ти. 4. Височіти, підноситися над на¬ 
вколишніми предметами, місцеві¬ 
стю. □ панування, пануючий. 
ПАНЦИР, а, ч. 1. Частина ста¬ 

ровинного бойового спорядження, 
яке захищало тулуб воїна від ударів 
холодної зброї. 2. Твердий покрив 
тіла деяких тварин. □ панцирний, 
панцирник, панцирність, панцирб- 
ваний. 
ПАНЧОХИ, чіх, мн. Виріб ма¬ 

шинного або ручного в’язання, що 
одягається на ноги за коліна. 
ПАНЯТИ, йю, йеш, недок., розм. 

1. Поганяти. 2. Рушати, прямувати. 
ПАНЬКАТИ, аю, аеш, недок., 

розм. 1. Потурати чиїмсь примхам. 
2. Пильно доглядати кого-, що-не- 
будь. / Приділяти багато уваги, во¬ 
зитися. 
ПАПА, и, ч. Глава католицької 

церкви. 
ПАПАЯ, і, ж. 1. Плодова тропіч¬ 

на рослина; динне дерево. 2. їстівний 
плід цього дерева. 
ПАПАХА, и, ж. Висока хутряна 

чоловіча шапка. 
ПАП’€-МАШ£, невідм., с. Твер¬ 

да маса з паперу, картону, зміша¬ 
на з гіпсом, клеєм, з якої роблять 
іграшки, маски шляхом пресування. 
ПАПІР, перу, ч., 1. род. Матері¬ 

ал для писання, друку, малювання 
і т. ін., виготовлений з ганчіркової, 
дерев’яної або іншої маси. □ па¬ 
пірець, папірник, папірня, паперо¬ 

вий. 2. род. пера, розм. Письмовий 
документ офіційного характеру. 
3. мн. Аркуш із рукописним тек¬ 
стом. 
ПАПУГА, и, ч. і ж:, у зверт. па¬ 

пуго. 1. Лісовий тропічний птах, зви¬ 
чайно з яскравим і різнобарвним 
пір’ям, здатний наслідувати люд¬ 
ську мову. 2. перен., розм. Той, хто 
не має власної думки і повторює 
чужі слова. // □ папуговий, папуж¬ 
ка, папужбк. 
ПАР1, у, ч. Рілля, залишена на 

одне літо без посіву з метою по¬ 
ліпшення якості землі для наступ¬ 
ного посіву озимих. 
ПАР2, у, ч. Газ, у який перетво¬ 

рюється вода при випаровуванні. 
ПАРА1, и, ж. 1. Два однорідних 

або однакових предмети, що 
вживаються разом і складають 
одне ціле. 2. Двоє коней або волів, 
яких запрягають разом. 3. Дві 
істоти, що знаходяться і діють 
разом або зв’язані чим-небудь 
спільним. 4. Чоловік і жінка як 
подружжя. 5. Невелика кількість 
чого-небудь. 
ПАРА2, и, ж. 1. Газоподібний стан 

води, який утворюється при випа¬ 
ровуванні. 2. Газоподібний стан 
речовини, речовина в газоподібно¬ 
му стані, звичайно при температурі 
нижче за критичну. 3. розм. Сильно 
нагріте вологе повітря. 
ПАРАБЕЛУМ, а, ч. Різновид ав¬ 

томатичного скорострільного пісто¬ 
лета. 
ПАРАБОЛА, и, ж., мат. Незамк¬ 

нута крива, кожна точка якої одна¬ 
ково віддалена від однієї точки (фо¬ 
куса) і однієї прямої (директриси). 
□ параболічний, параболбїд. 
ПАРАГРАФ, а, ч. Частина тек¬ 

сту всередині розділу, що позна¬ 
чається знаком § з порядковим но¬ 
мером. / Правила, положення, 
викладені в розділі програми, ста¬ 
туту і т. ін. 



ПАРИРУВАТИ ПАРАД 613 

ПАРАД, у, ч. 1. Урочистий огляд 
військ, спортсменів і т. ін. 2. перен. 
Показ чого-небудь з розрахунком на 
незаслужено високу оцінку, на 
зовнішній ефект. □ парадний, па¬ 
радність, присл. парйдно. 
ПАРАДИГМА, и, ж. Системний 

ряд форм відмінювання чи діє¬ 
відмінювання слова. 
ПАРАДОКС, а, ч. 1. Думка, що 

різко розходиться із загальноприй¬ 
нятою і протирічить (інколи тільки 
на перший погляд) тверезому глуз¬ 
дові. 2. Несподіване явище, яке не 
відповідає звичайним, поширеним 
у науці уявленням. 
ПАРАЗЙТ, а, ч. 1. Організм, який 

живе всередині іншого організму 
або на ньому і живиться його тка¬ 
нинами, соками і т. ін. / Комахи, 
що живляться кров’ю людини або 
тварини. 2. перен. Той, хто живе за 
рахунок експлуатації чужої праці. 
□ паразитарний, паразитйзм, пара- 
зитйчний, паразйтний, паразйтство, 
паразитувати, паразитування, присл. 
паразитйчно. 
ПАРАЛЕЛЬ, і, ж. 1. У матема¬ 

тиці — пряма, що ніколи не пере¬ 
тинає іншу пряму і лежить з нею 
в одній площині. 2. перен. Яви¬ 
ща, подібні або однорідні, що 
спостерігаються в різних умовах 
і трапляються за різних обставин. 
3. Умовна лінія перетину по¬ 
верхні земної кулі площиною, па¬ 
ралельною до екватора. □ пара¬ 
лельний, паралельність, присл. 
паралельно. 
ПАРАЛІЗУВАТИ, ую, уеш, 

недок. і док. 1. тільки 3 ос. Викли¬ 
кати, спричиняти параліч. 2. Поз¬ 
бавляти здатності діяти. □ па¬ 
ралізований, парал ізбваність, 
паралізування, паралізуватися, па¬ 
ралізуючий. 
ПАРАЛІЧ, у, ч. Хвороба, що 

поражає нервову систему і поз¬ 
бавляє який-небудь орган або орга¬ 

ни здатності нормально діяти 
(робити рухи, ходити, розмовляти 
і т. ін.). 
ПАРАМЕТР, а, ч. 1. Величина, 

що входить у математичну формулу 
і зберігає своє постійне значення 
лише за цих умов. 2. Величина, що 
характеризує яку-небудь основну 
властивість або ознаку предмета, 
явища, пристрою. 
ПАРАНДЖА, і, ж. Довгий 

широкий халат з волосяною сіткою 
для закриття обличчя, який носять 
жінки-мусульманки. 
ПАРАНОЯ, ї, ж. Хронічне психіч¬ 

не захворювання, що характери¬ 
зується тяжкими маячними пережи¬ 
ваннями. 
ПАРАПЕТ, у, ч. Невисока огоро¬ 

жа моста, набережної, балкона 
і т. ін. □ парапетний. 
ПАРАСОЛЬКА, и, ж. Пристосу¬ 

вання у вигляді закріпленого на па¬ 
лиці, обтягнутого матерією складе¬ 
ного каркасу у формі півкулі для 
захисту від дощу і сонця. 
ПАРАФІЯ, ї, ж. Нижча цер¬ 

ковно-адміністративна організація, 
що об’єднує прихожан одного хра¬ 
му. / Місцевість, де живуть члени 
парафії. / Парафіяни, віруючі, 
об’єднані такою організацією. □ па¬ 
рафіяльний, парафійнин, пара¬ 
фіянка. 
ПАРАФРАЗА, и, ж. Вираз, що 

описово передає зміст іншого вира¬ 
зу або слова. 
ПАРАФРАЗУВАТИ, ую, уеш, 

недок. і док. Викладати, висловлю¬ 
вати у формі парафрази. □ пара- 
фразовий, парафразування, пара- 
фрастйчний. 
ПАРИРУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. 1. Відбивати шпагою або шаб¬ 
лею удар противника (у фехту¬ 
ванні). / Відбивати напад против¬ 
ника (у спорті взагалі). 2. перен. 
Спростовувати напади або докази 
противника у суперечці. 
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ПАРИТЕТ, у, V. 1. юр. Принцип 
рівності, рівноправності сторін у чо- 
му-небудь. 2. ек. Стійке співвідно¬ 
шення у золоті грошових одиниць 
різних країн. 
ПАРИТИ', рю, риш, недок. 1. 

Піддавати дії пари, окропу з ме¬ 
тою очищення і т. ін. 2. Приготов¬ 
ляти їжу в закритій посудині за 
допомогою пари. 3. перен. Сікти, 
шмагати, бити. 4. Обдавати вологим 
теплом, спекою. 
ПАРИТИ2, рю, риш, недок. За¬ 

лишати землю під паром. 
ПАРЙТИ, ріЬ, риш, недок. Три¬ 

матися, летіти в повітрі на нерухо¬ 
мо розпростертих крилах. 
ПАРК, у, ч. 1. Великий сад або 

гай з алеями, квітниками, часто — 
з обладнанням для відпочинку. 2. 
Місце стоянки, ремонту й обслуго¬ 
вування певних транспортних за¬ 
собів. 3. Сукупність транспортних 
засобів. Л Автомобільний парк. 
ПАРКАН, а, у, ч. Огорожа, пере¬ 

важно дерев'яна. □ паркановий. 
ПАРКИЙ, а, е. І. Дуже насиче¬ 

ний теплою парою. 2. Душний внас¬ 
лідок великих випарів. 
ПАРЛАМЕНТ, у, ч. Законодав¬ 

чий орган держави. □ парламентар, 
парламентаризм, парламентарій, 
парламентарний, парламентський. 
П АР Н Й К, а, ч. Спеціально облад¬ 

нане приміщення або місце, звичай¬ 
но засклені, для вирощування ран¬ 
ньої розсади, ранніх овочів і плодів. 
□ парникар, парникарство, парни¬ 
ковий. 
ПАРОДІЯ, ї, ж. 1. Сатиричний 

твір, в якому використовуються які- 
небудь ознаки змісту і форми іншо¬ 
го твору. 2. Сатиричне або іронічне 
наслідування кого-, чого-небудь. 3. 
перен. Невдале, поверхове насліду¬ 
вання кого-, чого-небудь, що спот¬ 
ворює суть наслідуваного. □ паро¬ 
дійний, пародійність, пародіювати, 
пародіювання, присл. пародійно. 

ПАРОЛЬ, я, ч. Секретне умов¬ 
не слово, фраза, умовний сигнал 
для розпізнавання своїх людей (на 
військовій службі, у таємних, кон¬ 
спіративних організаціях). 
ПАРОСТОК, тка, ч. 1. Молоде 

стебло рослини. • паросль, парость. 
2. перен. Ознака, перші прояви того, 
що розвивається. • зародок. / заст. 
Нащадок. 
ПАРТЕР, у, ч. 1. Нижній поверх 

зали (звичайно театральної) для 
глядачів. 2. Відкрита частина пар¬ 
ку, саду, оздоблена газонами, 
квітниками, фонтанами. 
ПАРТІЯ , і, ж. І. П о л і т и ч н а 

організація, що об'єднує пред¬ 
ставників одного або різних про¬ 
шарків населення. 2. Група осіб, 
об’єднаних спільністю яких-не- 
будь політичних і економічних 
інтересів. 3. Група осіб, об’єдна¬ 
них спільною метою. 4. Певна 
кількість предметів для відправ¬ 
лення, продажу. 5. Частина бага¬ 
тоголосного музичного твору, що 
виконується одним співаком або 
одним інструментом. 6. Гра (в ша¬ 
хи, карти, теніс і т. ін.) з початку до 
кінця. □ партійний, партійність, 
присл. партійно. 
ПАРТНЕР, а, «/.; у зверт. парт¬ 

нере. Той, хто бере участь у якійсь 
грі разом з ким-небудь. 
ПАРУБОК, бка, ч.\ у зверт. 

парубче. І. Молодий чоловік, юнак. 
2. Нежонатий чоловік. □ парубота, 
паруббцтво, паруббцький, парубчак, 
парубчйна. 
ПАРУВАТИ', у є, уєш, недок. 1. 

Виділяти, випускати з себе пару, 
тепло, вологу. 2. Бути теплим і на¬ 
сиченим парою. 
ПАРУВАТИ2, ^є, уєш, недок. 1. 

Об’єднувати в пари. 2. Зводити, злу¬ 
чати самку і самця. 
ПАРФУМИ, ів, мн. Духмяний 

засіб, виготовлений на основі спир¬ 
тового розчину. • духй. □ парфум- 
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ний, парф^мити, парфумер, парфу- 
мерія. 
ПАРЦІАЛЬНИЙ, а, е, спец. 

Який складає частину чого-небудь. 
• окремий, часткбвий. 
ПАРША, і, ж. 1. Захворюван¬ 

ня сільськогосподарських рослин, 
що полягає у поверхневому ура¬ 
женні тканин. 2. Заразне шкіря¬ 
не захворювання людини, при 
якому на шкірі під волоссям, на 
тілі, нігтях з’являються гнійні 
струпи і рубці. 3. Заразне гриб¬ 
кове захворювання тварин, яке 
найчастіше вражає голову, вуха, 
лапи, ноги. 
ПАС1, а, ч. 1. Ремінь, шнур і т. ін., 

яким підперізують одяг по талії. 
2. Довга вузька стрічка з якого- 
небудь матеріалу (тканини і т. ін.). 
3. техн. Ремінь з брезентової ткани¬ 
ни або іншого матеріалу, що служить 
для передачі руху від одного шківа 
до іншого. 
ПАС2, виг. Сигнал про відмову 

брати участь у даному розиграші 
картонної гри до наступної роздачі 
карт. 
ПАС3, а, V., спорт. Передача м’я¬ 

ча, шайби і т. ін. одному з гравців 
своєї команди. 
ПАСАЖ, у, ч. 1. Торговельна спо¬ 

руда. 2. Частина музичного твору. 
□ пасажний. 
ПАСАЖЙР, а, ч.\ у зверт. паса- 

жйре. Людина, яка здійснює поїздку 
автобусом, поїздом і т. ін. □ паса- 
жйрка, пасажйрський. 
ПАСАТ, у, ч. Постійний сухий 

вітер у місцевості між тропіками на 
екваторі. □ пасатний. 
ПАСЕРБ, а, ч.\ у зверт. пасер¬ 

бе. 1. Нерідний син одного з по¬ 
дружжя. 2. Бічний пагін рослини. 
□ пасербниця. 
ПАСИВ, у, ч. 1. Менш ініціатив¬ 

на частина колективу або суспіль¬ 
ства. 2. фін. Борги і зобов’язання 
підприємства, банку і т. ін. 3. л/нгв. 

Категоріальна форма дієслівного 
стану. □ пасйвний, пасйвність, присл. 
пасйвно. 
ПАСІКА1, и, ж. 1. Місце, де 

розставлено вулики і розташовано 
спеціальні будівлі. 2. Розведення 
бджіл. □ пасічний, пасічник, пасіч¬ 
никувати. 
ПАСІКА2, и, ж, спец. Ділянка 

лісу, відведена на зруб. 
ПАСКА, и, ж. 1. Великодній со¬ 

лодкий високий хліб циліндричної 
форми. 2. Велйкдень. 
ПАСКВІЛЯНТ, а, у.; у зверт. 

пасквілянте. 1. Автор пасквіля. 2. 
Особа, яка поширює наклепницькі 
вигадки про когось, щось. 
ПАСКВІЛЬ, я, ч. Твір наклеп¬ 

ницького характеру. 
ПАСМО, а, с. 1. Пучок волосся, 

звичайно довгого, переплутаного 
або кошлатого. 2. Довгі лінії або 
смуги чого-небудь. 3. Смуга диму, 
туману, хмар. 4. Смуга проміння, 
іскор і т. ін., що розходяться пуч¬ 
ком з одного центра. 5. Витягнутий 
невеликий пагорб або група таких 
пагорбів. 6. Певна кількість ниток, 
прядива. 
ПАСОВЙЩЕ, а, с. Ділянка землі 

з трав’янистою рослинністю для ви¬ 
пасу худоби, птиці. • пасовйсько. 
□ пасовйщний. 
ПАСОКА, и, ж. 1. Рідина, що 

міститься в клітинах, тканинах і по¬ 
рожнинах живого організму. 2. Цук¬ 
риста рідина, що міститься в дере¬ 
вині і коренях рослин. 
ПАСПОРТ, а, ч. 1. Документ, 

що засвідчує особу власника і йо¬ 
го громадянство. 2. Реєстрацій¬ 
не посвідчення, що містить ос¬ 
новні відомості про підприємство, 
устаткування, прилад і т. ін. 3. 
Документ, що містить реєстрацію 
яких-небудь фактів. □ паспорт¬ 
ний, паспортизація, паспорти¬ 
зований, паспортизувати, пас- 
портйст. 
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ПАСТВА, и, ж. Віруючі однієї 
парафії, які правлять релігійні об¬ 
ряди в церкві цієї парафії. 
ПАСТЕЛЬ, і, ж. 1. М’який 

кольоровий олівець без оправи. 
2. Техніка живопису, заснована на 
застосуванні таких олівців. □ пас¬ 
тельний. 
ПАСТИ, су, сеш, недок. Виганяти 

худобу або птицю на пасовисько, 
доглядаючи за нею. Де Мак4р 
телгіт пасб — дуже далеко. □ пас¬ 
тух, пастухувати, пастуший, пасту¬ 
шити. 
ПАСТИЛА, и, ж. Кондитерський 

виріб з протертих і зварених з цук¬ 
ром фруктів. □ пастйльний. 
ПАСТИР, я, у.; узверт. пастирю. 

Керівник пастви. □ пастирський. 
ПАСТКА, и, ж. 1. Пристрій для 

ловіння звірів, птахів, риби. 2. Місце, 
з якого немає виходу. 3. Хитре зама¬ 
нювання противника в небезпечне 
для нього місце. 
ПАСУВАТИ', уе, уєш, недок. Го¬ 

литися, відповідати кому-, чому-не- 
будь. • ЛЙЧИТИ. 

ПАСУВАТИ2, ^е, уєш, недок. 
1. У карточній грі — відмовляти¬ 
ся від участі в розиграші або ки¬ 
дати гру до наступного розигра- 
шу. 2. Визнавати себе безсилим 
справлятися з ким- або чим-не- 
будь. 
ПАТЕНТ, у, у. 1. Документ, який 

посвідчує право винахідника на 
його винахід. 2. Свідоцтво на пра¬ 
во займатися промислом, бізнесом 
і т. ін. □ патентний. 
ПАТЕНТУВАТИ, Ую, уєш, недок. 

і док. Видавати або одержувати 
патент (у 1 знач.) на що-небудь. 
□ патентування, патентбваний. 
ПАТЕРЙК, а, у. Збірник, що 

містить житія святих отців. 
ПАТЕРЙЦЯ, і, ж. 1. Довга па¬ 

лиця для опори при ходьбі. 2. Жезл 
як ознака вищих священослужи- 
телів. / Символ влади. 

ПАТЛАТИЙ, а, е, розм. 1. З дов- 
гим, густим, скуйовдженим волос¬ 
сям. 2. Вкритий довгою, густою 
шерстю. 
ПАТЛИ, ів, мн.у розм. 1. Довгі, 

густі, скуйовджені пасми люд¬ 
ського волосся. • кудли. 2. Дов¬ 
га, густа, кудлата шерсть тварини. 
// □ патлач. 
ПАТОЛОГІЯ, ї, ж. 1. Наука, що 

вивчає хворобливі процеси в орга¬ 
нізмі людини і тварини. 2. Відхи¬ 
лення від норм життєдіяльності 
організму. □ патблог, патологічний. 
ПАТРАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Очищати від нутрощів, потрухів. 
• потрошйти. 2. Очищати від пір’я. 
• скубти. 
ПАТРІАРХ, а, у.; узверт. патрі¬ 

арше. 1. За часів родового ладу — 
глава роду. 2. Найстарша, найпо¬ 
важніша людина в якому-небудь 
колективі. 3. Найвищий титул перев. 
у православній церкві. 4. Особа, що 
має такий титул. □ патріархаль¬ 
ний, патріархальність, патріарший, 
присл. патріархально. 
ПАТРІОТ, а, у.; у зверт. патріо¬ 

те. 1. Той, хто відданий своєму 
народові. 2. Той, хто відданий інте¬ 
ресам якої-небудь справи. □ патрі¬ 
отка, патріотйчний, патріотйчність, 
присл. патріотйчно. 
ПАТРІОТИЗМ, у, у. Відданість 

і любов до своєї Батьківщини. 
ПАТРОН', а, у.; у зверт. патрб- 

не. 1. Багата, впливова особа у ста¬ 
родавньому Римі, яка брала під 
своє заступництво незаможних або 
неповноправних громадян. 2. Гла¬ 
ва, хазяїн фірми. 3. розм. Безпосе¬ 
редній керівник (щодо свого під¬ 
леглого). 4. перен. Чий-небудь 
заступник, захисник. 
ПАТРОН2, а, у. 1. Гільза з ку¬ 

лею (або дробом), пороховим за¬ 
рядом і капсулем. 2. Пристрій 
для затискування оброблюваної 
деталі або інструмента в токарно- 
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му і свердлильному верстаті. 3. Ча- 
стина електричного освітлюваль¬ 
ного приладу, в яку вгвинчується 
лампочка для приєднання її до 
електромережі. □ патронний, пат¬ 
ронник. 
ПАТРОНАЖ, у, ч. Медичне 

обслуговування осіб у домашніх 
умовах. 
ПАУЗА, и, ж. 1. Тимчасова зу¬ 

пинка у мовленні, розмові. 2. Уза¬ 
галі проміжок, зупинка у чому- 
небудь. 3. Перерва у чому-небудь 
(дії, мові дійових осіб і т. ін.) 
як засіб сценічної виразності. 
4. Ритмічно впорядкована пере¬ 
рва у звучанні музичного твору. 
□ паузний. 
ПАФОС, у, ч. 1. Почуття при¬ 

страсного запалу, натхнення. 2. Ос¬ 
новна ідея, сутність, звичайно тво¬ 
ру, поезії, творчості. □ пафосний, 
присл. пафосно. 
ПАХ, у, ч. Місце між стегном 

і нижньою частиною живота. 
ПАХНУТИ, ну, неш, мин. ч. пах, 

ла, ло і пахнув, нула, нуло, недок. 
1. Виділяти запах. 2. Виявляти озна¬ 
ки, прикмети наявності або на¬ 
ближення чого-небудь. 3. Ставати 
близьким до здійснення (про подо¬ 
рож, мандрівку). 
ПАХНУТИ, не, док. Повіяв¬ 

ши, обдати вітром, запахом, теплом, 
холодом і т. ін. 
ПАХОЩІ, ів, ми. 1. Запахи, зви¬ 

чайно приємні, ароматні. 2. рідко. 
Парфуми. 
ПАХУЧИЙ, а, е. 1. Який має, 

видає сильний запах. 2. Просякну¬ 
тий приємними запахами. □ па¬ 
хучість, присл пахучо. 
ПАЦИФІЗМ, у, ч. Політична те¬ 

чія, прихильники якої засуджують 
будь-які війни. □ пацифіст, паци¬ 
фістка, пацифістський. 
ПАЦІЄНТ, а, ч.\ узверт. пацієн¬ 

те. Хворий, що звертається за до¬ 
помогою до лікаря. 

ПАЦЮК, а, ч. Ш кідливий сса¬ 
вець родини мишоподібних. • щур. 
□ пацючий. 
ПАЧКА, и, ж. 1. Купа однорідних 

складених або зв’язаних предметів. 
2. Паперова коробка для упакуван¬ 
ня чого-небудь. □ пачковйй. 
ПАША, і, ж. і. Трава на пасо¬ 

вищі, що служить кормом для худо¬ 
би. 2. Пасовище. 
ПАША, і, ч.\ у зверт. пашо. По¬ 

чесний титул найвищих військових 
і цивільних урядовців в Османській 
імперії, Туреччині, Єгипті та дея¬ 
ких інших мусульманських країнах. 
ПАШНЯ, і, ж. 1. Хліб у зерні. 2. 

Хліб у стеблі. 3. Сільськогоспо¬ 
дарські культури, звичайно злакові. 
ПАЯЛЬНИК, а, ч. Робочий 

інструмент для паяння. 
ПАЯТИ, яю, йєш, недок. З’єдну¬ 

вати металеві частини чого-небудь 
за допомогою розплавленого мета¬ 
лу або сплаву. □ паяльщик, пайль- 
щиця, паяльний, пайння. 
ПЕВЕН, вна, вне, у знач, присудк. 

сл. Бути упевненим. 
ПЕВНИЙ, а, е. І. Чіткий, твер¬ 

дий (про руки, кроки і т. ін.). 2. Який 
відповідає дійсності. • вірогідний, 
правильний. 3. Точно визначений. 
4. Який твердо вірить у що-небудь. 
5. Який заслуговує повного довір’я. 
6. Точно не визначений. □ певно, 
певне, певність. 
ПЕД... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову педагогіч¬ 
ний, напр.: педколектйв, педрада 
та ін. 
ПЕДАГОГІКА, и, ж. Наука про 

виховання, освіту й навчання. □ пе¬ 
дагогічний, педагогічність, присл. 
педагогічно. 
ПЕДАНТ, а, ч.\ у зверт. педан¬ 

те. Людина, яка неухильно дотри¬ 
мується певного способу мислен¬ 
ня, правил, порядку, надаючи 
невиправдано великого значення 
формальній стороні справи. □ пе- 
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дантйзм, педантйчний, педантйчність, 
присл. педантйчно. 
ПЕДІАТРІЯ, ї, ж. Галузь меди¬ 

цини, що вивчає дитячі хвороби, їх 
лікування та профілактику. 
ПЕЙЗАЖ, у, ч. 1. Загальний ви¬ 

гляд якоїсь місцевості. • краєвйд. 
2. Картина або малюнок із зобра¬ 
женням краєвиду. 3. тільки оди. 
Жанр творів образотворчого мистец¬ 
тва, присвячений зображенню крає¬ 
виду. 4. Зображення, змалювання 
природи в літературі, музиці. □ пей- 
зажйст, пейзажйстка, пейзажний. 
ПЕКАР, я, ч.\ у зверт. пекарю. 

Робітник, який випікає хліб. □ пе¬ 
карка. 
пекарня , і, ж. Підприємство 

для випікання хліба, звичайно не¬ 
велике. 
ПЕКЛО, а, с. 1. Згідно з релігій¬ 

ними віруваннями — місце під зем¬ 
лею, куди потрапляють душі помер¬ 
лих грішників для вічних мук. 2. 
перен. Нестерпні умови, обставини 
життя. 3. перен. Дуже небезпечне 
місце. 4. перен. Тяжкий душевний 
стан. □ пекельний, присл. пекельно. 
ПЕКТЙ, печу, печеш, мин. ч. пік, 

пекла, пеклб, недок. 1. Готувати їжу 
па вогні або на жару. 2. Дуже швид¬ 
ко і у великій кількості виготовляти 
що-небудь. 3. Дуже сильно пали¬ 
ти, гріти, обдавати жаром. 4. Ви¬ 
кликати відчуття різкого болю від 
дотику до вогню або чого-небудь 
гарячого. 5. Завдавати кому-небудь 
глибоких моральних страждань (із 
словами «душу», «серце» та ін.). 
6. розм. Дуже лаяти, дорікати кому- 
небудь. 
ПЕКУЧИЙ, а, е. 1. Дуже гаря¬ 

чий, жаркий. 2. Який завдає глибо¬ 
ких моральних страждань, мучить. 
3. Який має велике життєве зна¬ 
чення. 
ПЕЛЕНА1, й, ж. Нижній край 

жіночого одягу (плаття, спідниці 
і т. ін ). 

ПЕЛЕНА2, й, ж. 1. заст. Покри¬ 
вало. 2. перен. Суцільний легкий 
покров, який обволікає що-небудь 
з усіх боків. 
пеленАти, аю, аєш, недок. 

Загортати в пелюшки. 
ПЕЛЕНГ, а, V., спец. 1. Напрям 

за компасом від спостерігача на 
будь-який об’єкт. 2. Спосіб розта¬ 
шування військових кораблів або 
літаків. 
ПЕЛЕНГАТОР, а, «/., спец. При¬ 

лад для пеленгування. 
ПЕЛЕНГУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. Встановлювати місцезна¬ 
ходження кого-, чого-небудь шляхом 
визначення пеленга. □ пеленгу¬ 
вання. 
ПЕЛЕХ, а, V., розм. Пасмо волос¬ 

ся, жмут вовни, трави і т. ін. 
ПЕЛЕХАТИЙ, а, е, розм. 1. Із 

довгим густим волоссям, звичайно 
скуйовдженим (про людину); із дов¬ 
гою густою шерстю (про тварину). 
2. Який має довге густе листя, дов¬ 
ге віття і пишний цвіт. 3. Подібний 
до клаптів, який має нерівні краї 
(про хмару, пару, туман). 
ПЕЛЮСТКА, и, ж. Окремий ли¬ 

сток із віночка квітки. • пелюстбк. 
□ пелюсткбвий. 
ПЕНАЛ, а, ч. Футляр для збері¬ 

гання ручок, олівців і т. ін. 
ПЕНЗЕЛЬ, зля, ч. Предмет, ви¬ 

готовлений з ручки і прикріпленої 
до неї щетини, шерсті, волосу, що 
використовується для нанесення 
фарби, клею і т. ін. на якусь по¬ 
верхню. 
ПЕНСІЯ, ї, ж. Звичайно щомісяч¬ 

не грошове забезпечення, що ви¬ 
дається громадянам у встановлених 
законом випадках. □ пенсійний. 
ПЕНЯ, (, ж. Грошове стягнення 

за невиконання взятих зобов’язань. 
ПЕНЬ, пня, ч. Нижня частина 

стовбура спиляного або зрубаного 
дерева, що залишилося на корені. 
■Ф* До пня — цілком, дощенту, по- 
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вністю; Через пень колбду — нед¬ 
бало робити що-небудь. • пеньбк. 
□ пенькбвий. 
ПЕРВАК, розм. 1. род. а. Пер¬ 

ша, старша дитина. 2. род. й. Пер¬ 
шокласник. 3. род. у. Саморобна 
наливка, квас, горілка. 
ПЕРВІСНИЙ, а, е. 1. Який існу¬ 

вав у найдавніші часи. 2. Вихідний, 
який існував спочатку і був заміне¬ 
ний чим-небудь. □ первісність, 
присл. первісно. 
первАчка, и, ж:, у зверт. пер- 

вачко. 1. розм. Перша дитина. 2. Ко¬ 
рова, яка телиться перший раз. 
ПЕРВО... Пер ша частина склад¬ 

них слів, що відповідає словам 
пбрвий, перший, напр.: перволюб. 
ПЕРВОЗДАННИЙ, а, е. 1 Який 

існує раніше за все наступне. 2. 
Який зберігає свої споконвічні, по¬ 
чаткові ознаки. • чистий, незайма¬ 
ний. □ первозданність. 
ПЕРГА, й, ж., спец. Зібраний 

бджолами квітковий пилок росли¬ 
ни, який вони змочують нектаром 
і заливають медом. 
ПЕРГАМЕНТ, у, ч. 1. спец. Об¬ 

роблена шкіра молодих тварин, що 
в давнину застосовувалася як мате¬ 
ріал для письма. 2. Давній рукопис, 
документ, написаний на такому па¬ 
пері. □ пергаментний. 
ПЕРЕАДРЕСОВУВАТИ, ую, 

уеш, недок., ПЕРЕАДРЕСУВАТИ, 
ую, уєш, док. 1. Змінювати адресу, 
посилати на нову адресу. 2. Зміню¬ 
вати спрямованість дії від одного 
об’єкта на який-небудь інший. 
ПЕРЕБЕНДЯ, і, ч. 1. Вередли¬ 

ва, нещира людина. 2. Людина, що 
вміє дотепно, весело що-небудь роз¬ 
повідати, співати. 
ПЕРЕБИВАТИ, аю, аєш, недок., 

ПЕРЕБЙТИ, б’ю, б’єш, ДОК. 1. 
тільки док. Убивати одне за одним 
всіх або багатьох. 2. Розділяти уда¬ 
рами надвоє. 3. Втручанням пору¬ 
шувати вияв або хід чого-небудь. 4. 

Розбивати одне за одним все або 
багато чого-небудь. 
ПЕРЕБИВАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., ПЕРЕБИТИСЯ, б’юся, 
б’бшся, док. 1. Ламатися, руйнува¬ 
тися, пошкоджуватися. 2. Розбива¬ 
тися. 3. розм. Терпіти матеріальні 
нестатки, обходитися найнеобхідні- 
шим. 
ПЕРЕБИРАТИ, аю, аєш, недок., 

ПЕРЕБРАТИ, беру, береш, док. 1. 
Переглядати що-небудь, беручи 
в руки одне за одним. 2. Доторку¬ 
ватися до складників чого-небудь, 
перехоплюючи їх пальцями одне за 
одним. 3. Послідовно відтворювати 
в пам’яті все або багато чого-небудь. 
4. Проявляти розбірливість у чо¬ 
мусь, вередувати. 5. Брати більше, 
ніж треба. 6. Знову збирати щось, 
розібране на частини для ремонту 
ПЕРЕБИРАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок., ПЕРЕБРАТИСЯ, беруся, 
берешся, док. 1. Переходити, пере¬ 
правлятися через що-небудь. 2. Пе¬ 
реміщатися з одного місця на 
інше. 
ПЕРЕБУВАТИ *, аю, аєш, недок, 

ПЕРЕБУТИ, буду, будеш, док. Бути 
розташованим де-небудь. □ пере¬ 
булий. 
ПЕРЕБУВАТИ2, аю, аєш, недок., 

ПЕРЕБУТИ, буду, будеш, док. 1. 
Побувати в різний час де-небудь. 
2. Побувати в багатьох місцях. 
□ перебулий. 
ПЕРЕБУВАТИ3, аю, аєш, недок., 

ПЕРЕБУТИ, буду, будеш, док. Пе¬ 
реживати якийсь час де-небудь. 
ПЕРЕВАГА, и, ж. 1. Те, що вигід¬ 

но відрізняє кого-, що-небудь від 
когось, чогось. 2. Виключне право 
на що-небудь. 
ПЕРЕВАЖАТИ, аю, аєш, недок., 

ПЕРЕВАЖИТИ, жу, жиш, док. 1. 
Виявляти перевагу над ким-, чим- 
небудь у чомусь. 2. Мати кількісну 
перевагу. □ переважання, перева¬ 
жаючий. 



ПЕРЕВАЛЮВАТИ 620 ПІДБІГЦЕМ 

ПЕРЕВАЛЮВАТИ1, юю, юеш, 
не док., ПЕРЕВАЛЯТИ , валю, 
валиш, док. 1. Переміщувати, пере¬ 
кладати вантаж і т. ін. 2. Переки¬ 
дати через що-небудь на інший бік. 
3. Переходити, подолавши що-не- 
будь. 
ПЕРЕВАЛЮВАТИ2, юю, юеш, 

не док., ПЕРЕВАЛЯТИ, ЯЮ, ЙЄШ, 

док. Валити одне за одним все або 
багато чого-небудь. 
ПЕРЕВАЛЮВАТИСЯ, ююся, 

юеш ся, не док., ПЕРЕВАЛЯТИСЯ, 
валюся, валишся, док. 1. Опускати¬ 
ся, падати на другий бік чого-не¬ 
будь, перемістившись через що-не- 
будь. 2. Нахилятися то в один бік, 
то в інший (про ходьбу, рух). 
ПЕРЕВЕРТАТИ, аю, аєш, недок, 

ПЕРЕВЕРНУТИ, верну, вернеш, 
док. 1. Повертати з одного боку на 
другий. 2. Перевертати, шукаючи 
чогось. 3. Різко змінювати щось. 4. 
Перетворювати на що-небудь інше, 
надавати цілком іншого вигляду. 
□ перевернутий, перевернений, пе¬ 
ревертання. 
ПЕРЕВЕРТЕНЬ, тня, ч:, у зверт. 

перевертню. 1. Людина, що зради¬ 
ла свої переконання. 2. міф. Чак¬ 
лун, що здатний обернути людину, 
предмет, тварину. 
ПЕРЕВЕРТОМ, присл. Перева¬ 

люючись через голову. 
ПЕРЕВЕРШУВАТИ, ую, уеш, 

недок., ПЕРЕВЕРШИТИ, шу, ШИШ, 

док. 1. Виявляти перевагу над ким-, 
чим-небудь. 2. Перевищувати щось. 
ПЕРЕВЕСЛО, а, с. Джгут із скру¬ 

ченої соломи для перев’язування 
снопів. 
ПЕРЕВЕСНИК, а, ч:, у зверт. 

перевеснику. Людина однакового 
віку з ким-небудь. • одноліток, ро¬ 
весник. □ перевесниця. 
ПЕРЕВИВАТИ, аю, аєш, недок., 

ПЕРЕВИТИ, в’ю, в’Єш, док. 1 
Вплітати що-небудь у щось. 2. Об¬ 
в’язувати що-небудь. 

ПІДБАДЬОРЮВАТИ , юю, юєш, 
недок., ПІДБАДЬОРИТИ, рю, риш, 
док. 1. Додавати сили, впевненості, 
піднімати дух, настрій. 2. Заохочу¬ 
вати до яких-небудь дій, учинків. 
□ підбадьбрливий, підбадьбрю- 
вання, підбадьорюватися, присл. під- 
бадьбрливо. 
ПІДБИВАТИ , аю, аєш, недок., 

ПІДБИТИ, підіб’ю, підіб’єш, док. 
1. Прибивати що-небудь зі споду 
чогось або що-небудь до чогось. 2. 
Штовхати що-небудь ударами зни¬ 
зу вгору. 3. перен. Схиляти або спо¬ 
нукати до чого-небудь. 4. Змушувати 
падати кого-, що-небудь. 5. Убивати 
або ранити ударом чи пострілом. 
6. Ударами посувати що-небудь під 
щось. 7. Підкоряти своєму впливові. 
8. Підсумовувати після перевірки 
підрахунків. □ підбивання, підби¬ 
вальний, підбитий. 
ПІДБИВАТИСЯ , аюся, аешся, 

недок., ПІДБЙТИСЯ, підіб’юся, 
підіб’єшся, док., розм. 1. Рухаю¬ 
чись у повітрі, підійматися вго¬ 
ру. 2. тільки док. Дуже стомлюва¬ 
тися від ходіння, тривалої роботи 
і т. ін. 
підбирати , аю, аєш, недок., 

підібрати, підберу, підбереш, 
док. 1. Піднімати руками що-небудь 
з землі. 2. Наводити лад, приби¬ 
рати. 3. Забирати що-небудь"за- 
гублене, покинуте. 4. Вишукуючи, 
добирати потрібне, відповідне чому- 
небудь. 
ПІДБИРАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок., ПІДІБРАТИСЯ, підберуся, 
підберешся, док. 1. Обережно, не¬ 
помітно наближатися. 2. Ставати 
більш зібраним. 3. Уподібнювати 
свій голос чомусь або наслідувати 
якісь звуки. □ підбір. 
ПІДБИРАЧ, а, ч. Машина, яка 

збирає скошений хліб, сіно, солому 
і т. ін. 
ПІДБІГЦЕМ, присл., розм. Май¬ 

же бігом, бігцем. 
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ПІДБУРЮВАТИ, юю, юєш, ме¬ 
док., ПІДБУРИТИ, рю, риш, док. 
1. Розмовами спонукати кого-, що- 
небудь до якихось дій, вчинків. 2. 
Настроювати когось проти кого-, 
чого-небудь. □ підбурювання, під¬ 
бурювач, підбурювачка. 
ПІДВАЖУВАТИ , ую, уеш, медок, 

ПІДВАЖИТИ, жу, жиш, док: 1. За 
допомогою підойми, підваги під¬ 
німати що-небудь важке. 2. Під¬ 
пирати що-небудь завалене, пере¬ 
кошене. 
ПІДВАЛ, у, ч. 1. Приміщення під 

першим поверхом будинку нижче 
рівня землі. 2. Нижня частина га¬ 
зетної сторінки, відділена від окре¬ 
мої сторінки. □ підвальний. 
ПІДВАЛИНА, и, ж. і. Товста 

балка, що є основою дерев’яної 
стіни. 2. перен. База, основа чого- 
небудь. 
ПІДВЕРТАТИ, аю, аєш, недок., 

ПІДВЕРНУТИ, верну, вернеш, 
док. 1. Хапаючи або зачіплюючи, 
повертати, переміщати, підсува¬ 
ти під що-небудь. 2. Спрямовува¬ 
ти, повертати, спонукати до чого- 
небудь. 
підвертатися , аюся, аєшся, 

недок., ПІДВЕРНУТИСЯ, вернуся, 
вернешся, док: 1. Підгинаючись 
убік, пошкоджуватися. 2. розм. Ви¬ 
падково зустрічатися, траплятися 
комусь. 
ПІДВЕЧЕРЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ПІДВЕЧЕРЯТИ, яю, яєш, 
док. Легко, нашвидкуруч вече¬ 
ряти. 
ПІДВИД, у, ч. 1. Підрозділ, що 

об’єднує ряд явищ за спільними 
ознаками і входить до складу більш 
загального вищого розділу — кла¬ 
су. 2. Нижча одиниця в системі кла¬ 
сифікації тваринного та рослинно¬ 
го світу, що об’єднує за однаковими 
ознаками тварин або рослини і вхо¬ 
дить до вищої класифікаційної оди¬ 
ниці — виду. 

ПІДВГС, у, ч. 1. Пристрій для 
підвішування, прикріплювання чого- 
небудь. 2. Те, що підвішують. 
ПІДВГСОК, ска, ч. Підвішена 

прикраса. 
ПІДВГТРЯНИЙ, а, е. Звернений 

у ту сторону, звідки не дме вітер. 
ПІДВЛАДНИЙ, а, е. 1. Підпо¬ 

рядкований владі. 2. Яким хто-не- 
будь править, керує (про машини, 
механізми). 3. перен. Залежний від 
чогось, який знаходиться під вла¬ 
дою. □ підвладність. 
ПІДВОДИТИ, джу, диш, недок., 

ПІДВЕСТИ, еду, едеш, док. 1. Ве¬ 
дучи, наближати кого-небудь до 
когось або чогось. 2. Готувати кого- 
небудь до сприйняття якоїсь дум¬ 
ки, виконання дій, рішень і т. ін. 3. 
Не виконувати необхідного і цим 
шкодити кому-небудь. 4. Порушува¬ 
ти вірність чомусь. 5. Не виправдо¬ 
вувати довір’я, сподівань. 6. По¬ 
міщати що-небудь під чимось. 7. 
Піднімати що-небудь знизу вгору. 
□ підводка, підведений. 
ПІДВОРІТТЯ, я, с. 1. Про¬ 

міжок між воротами та землею. 
2. Отвір для проїзду або проходу 
у двір в кількаповерховому бу¬ 
динку. 
ПІДГАНЯТИ, йю, йєш і ПІД- 

ГОНИТИ, НЮ, НИШ, недок., ПІДІ¬ 
ГНАТИ, піджену, підженеш, док. 1. 
Змушувати рухатися (йти, їхати) 
швидше. 2. Примушувати швидше 
робити що-небудь. 3. Змушуючи 
рухатися в певному напрямку, на¬ 
ближаючи, спрямовувати до чо¬ 
го-небудь. 4. Щільно припасовува¬ 
ти, приладнувати одне до одного. 
□ підгін, підгінний. 
ПІДГІР’Я, я, с. Нижній схил гори, 

що переходить у рівнину. 
ПІДГЛЯДАТИ, аю, аєш, недок., 

ПІДГЛЕДІТИ, джу, диш, док. 1. 
Крадькома дивитися, глядіти, нама¬ 
гаючись простежити за ким-небудь, 
довідатись про щось. 2. Помічати, 
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виявляти кого-, що-небудь несподі¬ 
вано або випадково. □ підглядач. 
ПІДҐРУНТЯ, я, с. 1. Ґрунт під 

верхнім шаром землі. 2. перем. Ос¬ 
нова чого-небудь. 
піддавати, аю, а£ш, медок., 

ПІДДАТИ, ам, асй, док. І. Допо¬ 
магати кому-небудь піднімати щось 
важке. 2. Діяти на когось, щось з ме¬ 
тою поліпшення. 3. Заподіювати 
проти кого-небудь щось лихе, бити. 
4. Ударяти, як правило, знизу вго¬ 
ру чим-небудь. 
піддаватися, аюся, аєшся, 

не док., ПІДДАТИСЯ , амся, асйся, 
док. 1. Змінювати якість, стан і т. ін. 
під впливом кого-, чого-небудь. 2. 
Поступаючись перед чим-небудь, 
відмовлятися ВІД ЯКИХОСЬ ПОГЛЯДІВ, 

переконань. 3. Відступати перед 
натиском противника. □ під¬ 
даний. 
ПІДДАНИЙ, ого, ч. Особа, яка 

перебуває у підданстві держави, 
влади, правителя. 
ПІДДАНСТВО, а, с. Належність 

особи до певної держави. 
ПІДДАТЛИВИЙ , а, Є. І. Який 

легко змінює свою форму, дефор¬ 
мується. 2. Який без опору, легко 
піддається дії чого-небудь. □ під¬ 
датливість, прмсл. піддатливо. 
ПІДДАШШЯ, я, с. 1. Покрівля 

на стовпах або інших опорах для 
захисту від сонця, негоди. 2. Крита 
прибудова біля входу в будинок. 3. 
Виступ, карниз якої-небудь по¬ 
крівлі. 4. Горище. 
ПІДДОН, а, ч. 1. Те, що ставить¬ 

ся під дно чого-небудь. 2. Дно дви¬ 
гуна або якої-небудь споруди, яке 
використовується для стікання води, 
мастила. □ піддбнний. 
ПІДЖЙВЛЮВАТИ, юю, юєш, 

ПІДЖИВЛЯТИ , ЯЮ, ЯЄШ, НЄДОК., 

ПІДЖИВИТИ , ЖИВЛіЬ, живйш, мн. 
піджйвлять, док. 1. Додавати сили, 
бадьорості. 2. с.г. Вносити добрива 
в ґрунт. 

ПІДЖИВЛЮВАЧ , а, ч., спец. 
Механізм для підживлювання рос¬ 
лин. 
ПІДЗАХИСНИЙ, ного, ч., юр. 

Той, кого захищає адвокат. 
ПІДЗВІТНИЙ, а, е. 1. Який має 

звітувати перед ким-, чим-небудь. 
2. бухг. Який видають за умови на¬ 
ступної звітності (про гроші). 
ПІДІГРІВАТИ, аю, аєш, недок., 

ПІДІГРІТИ, ію, Ієш, док. 1. Гріти, 
нагрівати до певної температури. 2. 
розм. Збуджувати когось, під¬ 
силювати що-небудь. □ підігрів, 
підігрівальний, підігрівання, піді¬ 
грітий, підігрівач. 
підказувати, ую, уєш, недок., 

ПІДКАЗАТИ, ажу, ажеш, док. 1. 
Непомітно для інших нашіптувати 
те, що він повинен казати. 2. Закін¬ 
чувати чийсь вислів. 3. перем. На¬ 
штовхувати кого-небудь на якусь 
думку, вчинок, дію. □ підказування. 
ПІДКИДАТИ , аю, аєш, недок., 

ПІДКЙНУТИ, ну, неш, ДОК. 1. РІЗКО 
вгору кидати або піднімати. 2. За¬ 
кидати під що-небудь. 3. розм. Кла¬ 
сти, додаючи до чого-небудь. 4. По¬ 
тай залишати де-небудь або комусь, 
у когось з метою нашкодити і т. ін. 
□ підкидання, підкйнутий, підкй- 
нений. 
ПІДКОЛГННИЙ , а, е. Який 

міститься ззаду під коліном (у 1 
знач.). 
ПІДКОНТРОЛЬНИЙ, а, е. Який 

перебуває під контролем. 
ПІДКОПУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ПІДКОПАТИ, аю, аєш, док. 
1. Копати землю біля чого-небудь, 
робити під чимось поглиблення. 2. 
Трохи, не все копати. 3. перем, розм. 
Підступно діяти проти кого-, чого- 
небудь. 
ПІДКОРЯТИ , яю, яєш, недок., 

ПІДКОРЙТИ, коріЬ, корйш, ДОК. 1. 
Силою захоплювати щось або когось 
(країну, місто, народ і т. ін.), вста¬ 
новлюючи свою владу. 2. перен. 
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Викликати чим-небудь (поводжен¬ 
ням, мовою, діями і т. ін.) схвальну 
оцінку, захоплення, прихильність. 
□ підкорювач, підкбрюючий, підко¬ 
рення. 
ПІДКОРЯТИСЯ , яюся, яешся, 

недок., ПІДКОРИТИСЯ, корюся, 
корйшся, док. 1. Коритися волі за¬ 
войовника. 2. Діяти за чиїм-небудь 
наказом. 3. Перебувати під впли¬ 
вом кого-небудь або під дією 
чогось. 
ПІДКОШУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ПІДКОСЙТИ, ошу, осиш, док. 
1. Зрізати косою, косаркою і т. ін. 
рослину біля основи. 2. Вибірково, 
трохи косити. 3. перен. Приму¬ 
шувати згинатися внаслідок безсил¬ 
ля, кволості, перевтоми. 4. Позбав¬ 
ляти когось сили, енергії, бадьорості. 
// □ підкошування, підкбшення, 
підкошений. 
ПІДКРЕСЛЮВАТИ , юю, юеш, 

недок., ПІДКРЕСЛИТИ , ЛЮ, ЛИШ, 

док. 1. Проводити риску під яким- 
небудь текстом, словами і т. ін. 2. 
Наголошувати на чому-небудь, 
виділяючи його як важливіше за 
інше. 3. Робити що-небудь яскра¬ 
вішим, помітнішим у порівнянні 
з чимось. // □ підкреслений, підкрес¬ 
леність, підкреслювання, присл. 
підкреслено. 
ПІДКРІПЛЮВАТИ, юю, юеш, 

ПІДКРІПЛЯТИ, яю, яєш, недок., 
ПІДКРІПИТИ, іплю, іпиш, док. 
1. Підтримувати кого-небудь, збіль¬ 
шувати силу, міць і т. ін. 2. Дода¬ 
вати собі сили завдяки відпочинку, 
їжі і т. ін. □ підкрїпленість, під¬ 
кріплення. 
ПІДКУРЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

док., ПІДКУРИТИ, курю, куриш, 
док. 1. Обдавати димом бджіл, ко¬ 
мах, зменшуючи їх активність, жит¬ 
тєдіяльність. 2. образно. Обдавати 
димом (про знахаря). 3. спец. Об¬ 
робляти хутро підпалюванням для 
надання йому певного кольору. 

ПІДЛАБУЗНЮВАТИСЯ , ююся, 
юешся, недок., ПІДЛАБУЗНИТИ¬ 
СЯ, нюся, нишся, док. 1. Підлещу¬ 
ватися. 2. розм. Підлещуючись, за¬ 
гравати з ким-небудь, залицятися 
до когось. □ підлабузливий, підла¬ 
бузник, підлабузнювання, підлабуз¬ 
ництво, підлабузницький. 
ПІДЛЕГЛИЙ , а, е. 1. Який пе¬ 

ребуває в залежності від кого-, чого- 
небудь, підпорядкований комусь, 
чомусь. 2. у знач. ім. підлеглий, 
ого, ч., підлегла, лої, ж. Людина, 
що перебуває під владою кого-не¬ 
будь або в адміністративній залеж¬ 
ності від когось. // □ підлеглість. 
ПІДЛЕСЛИВИЙ, а, е. Схиль¬ 

ний підлещуватися до кого-небудь. 
□ підлесливість, присл. підлесливо. 
ПІДЛЕЩУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ПІДЛЕЩАТИ, аю, аєш, док. 
Лестощами викликати у кого-небудь 
добре ставлення до себе або добива¬ 
тися вигоди, зиску. □ підлещуватися, 
підлещування. 
ПІДЛИВА, и, ж., кул. Рідка при¬ 

права до страви. 
пЦ ІЛИЙ, а, е. 1. Який викликає 

осуд. 2. Дуже поганий. □ підлість, 
присл. підло. 
ПІДЛІТОК, тка, ч.\ у зверт. 

підлітку. Хлопчик або дівчинка пе¬ 
рехідного віку від дитинства до 
юнацтва. □ ПІДЛІТКОВИЙ, підлітство. 
ПІДЛОГА, и, ж. Покриття (до¬ 

щане, паркетне, цегляне і т. ін.) 
у приміщенні, по якому ходять. 
□ підлбговий. 
ПІДЛЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

ПІДЛЯГТИ, йжу, йжеш, док. 1. 
Бути залежним від когось, чогось. 
2. Бути підпорядкованим кому-, 
чому-небудь. 3. Потрапляти під 
дію, вплив чого-небудь. □ підля¬ 
гання. 
підманювати, юю, юєш, не¬ 

док, ПІДМАНЙТИ, маню, маниш, 
док. 1. Манячи, підкликати до себе 
порухом руки, голови і т. ін. 2. пе- 
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рен. Викликати потяг до себе. 3. 
розм. Обманювати. 
ПІДМЕТ, а, ч. Головний член ре¬ 

чення, що означає предмет дії, ста¬ 
ну, властивості або якості. □ підме¬ 
товий. 
ШДМІТКА, и, ж. Прикріплена 

ззовні на основну підошву взуття 
друга підошва. 
ПІДМИНАТИ , аю, аєш, недок., 

ПІДІМ’ЯТИ, мну, мнеш, ДОК. 1. 
Рухаючись або падаючи, навалюва¬ 
тися і придавлювати собою кого-, 
що-небудь. 2. Притискати чимось 
важким, м'яти. 
ПІДМІЧАТИ , аю, аєш, недок., 

ПІДМІТИТИ, їчу, їтиш, док. І. 
Стежачи за ким-, чим-небудь, ви¬ 
являти щось. 2. Виділити когось, 
щось з оточення. 3. Досліджуючи, 
робити певні узагальнення. 
ПІДМОВЛЯТИ, яю, йєш, недок., 

ПІДМОВИТИ , ВЛЮ, ВИШ, ДОК. 

Умовляти, переконувати кого-не- 
будь у чомусь, спонукати до певно¬ 
го вжитку, дії і т. ін. □ підмбвле- 
ний, підмбвлення, підмбва. 
ПІДМУРОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ПІДМУРУВАТИ, ую, уєш, 
док., буд. Мурувати, замуровувати 
(у 1 і 2 знач.) ще трохи, додатково. 
ПІДМУРОК, рка, ч. 1. буд. Ос¬ 

нова будови, споруди, зроблена 
з каменю, бетону, цегли. 2. перен. 
Те, що становить основу або поча¬ 
ток чого-небудь. 
ПІДНЕБЕССЯ, я, с. Небесний 

простір, височінь. □ піднебесний. 
ПІДНЕБІННЯ, я, с. Верхня 

стінка ротової порожнини у лю¬ 
дей і тварин. □ піднебінний, під¬ 
небінність. 
ПІДНЕВІЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

перебуває в неволі. 2. Який від¬ 
бувається або має місце не зі своєї 
волі. 
ПІДНІЖЖЯ, я, с. 1. Нижня час¬ 

тина, основа чого-небудь високого. 
2. Основа пам’ятника. • п’єдестал. 

ПІДНІЖКА, и, ж. 1. Пристрій 
у вигляді східців для входу в авто¬ 
машину, вагон і т. ін. 2. розм. Удар 
ногою по нозі іншої людини або 
підставляння ноги під ногу люди¬ 
ни, щоб вона втратила рівновагу, 
впала. 
ПІДНІЖНИЙ, а, е. Який знахо¬ 

диться під ногами. 
ПІДНІМАЛЬНИЙ, а, е. Призна¬ 

чений для піднімання, переміщен¬ 
ня знизу вгору. 
ПІДНІМАТИ, ПІДІЙМАТИ, аю, 

аєш, недок., підняти. німу, НІМЄШ, 

ПІДІЙНЯТИ, ійму, іймеш, док. 
1. Брати, підбирати із землі, підло¬ 
ги і т. ін. 2. Узявши, переміщувати 
знизу вгору. 3. Переміщати на вище 
місце, залишаючи там. 4. Міняти 
положення з горизонтального на 
вертикальне. 5. Підводити голову, 
руку, очі і т. ін. 6. Підводити кого-, 
що-небудь, надаючи йому поперед¬ 
нього положення. 7. Сприятливо 
на щось діяти, надихати когось. 
8. Підвищувати рівень чого-небудь. 
9. Споруджувати будівлю. 10. Ство¬ 
рюючи сприятливі умови або по¬ 
ліпшуючи їх, допомагати. 11. перен. 
Сприяти ростові рослин. 12. Височі¬ 
ти над чим-небудь. 13. Розпочина¬ 
ти якісь дії у відповідь на що-не¬ 
будь. □ підніматися. 
ПІДОЗРА, и, ж. Думка про чию- 

небудь причетність до чогось непо¬ 
рядного, негативного, сумнів у чиїй- 
небудь порядності. 
ПІДОЗРІВАТИ, аю, аєш, ПІ- 

ДОЗРЮВАТИ, юю, юеш, недок. 
Допускати причетність кого-небудь 
до чогось негативного. □ підозрі¬ 
вання, підозріливий, підозріли¬ 
вість, підбзрюваний, присл. підо¬ 
зріливо. 
ПІДОПІЧНИЙ, а, е. Який пере¬ 

буває під опікою. 
ПІДПАДАТИ , аю, аєш, недок., 

ПІДПАСТИ, аду, адеш, док. 1. За¬ 
знавати дії чого-небудь. 2. Підля- 
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гати чинності якого-небудь закону, 
судовому рішенню і т. д. 
ПІДПЕРІЗУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док.. ПІДПЕРЕЗАТИ, ежу, ежеш, 
док. Затягувати, підв’язувати або 
опоясувати ременем, поясом і т. ін. 
□ підперезаний, підперізуватися. 
ПІДПИРАТИ , аю, аєш, недок 

ПІДПЕРТИ, підіпру, підіпреш, 
док. 1. Ставити підпори для 
підтримки чого-небудь. 2. перен., 
розм. Подавати кому-небудь допо¬ 
могу. 3. Напирати, штовхати кого-, 
що-небудь. 4. перен., розм. Спону¬ 
кати до чого-небудь. □ підпирання, 
підпертий. 
ПІДПИРАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., ПІДПЕРТИСЯ. підіпруся, 
підіпрешся, док. 1. Ставити у за¬ 
лежність від кого-, чого-небудь. 2. 
Передавати у чиє-небудь відання, 
під чиєсь начало. □ підпорядкова¬ 
ний, підпорядкбваність, підпорядку¬ 
вання, підпорядковуватися, підпо- 
рядкбвуючий. 
ПІДПРИЄМЕЦЬ, мця, ч.\ у 

зверт. підприємцю. Той, хто володіє 
промисловим, торговельним і т. ін. 
закладом. □ підприємницький. 
ПІДПРИЄМСТВО, а, с. 1. Завод, 

фабрика. 2. Діяльність у якій-не- 
будь галузі, що дає прибутки. 
ПІДРАХОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., підрахувати,ую, уєш,док 
Рахуючи, підводити підсумки чому- 
небудь. □ підрахунок. 
ПІДРУЧНИЙ , а, е. 1. Який пе¬ 

ребуває завжди поблизу, під рукою. 
2. рідко. Який використовується як 
підручник. 
ПІДРЯДКОВИЙ, а, е. 1. Розта¬ 

шований під рядками тексту або 
внизу сторінки. 2. Буквальний, зроб¬ 
лений слово в слово переклад. 
ПІДРЯДНИЙ, а, е. 1. Підпоряд¬ 

кований чомусь. 2. грам. Який ви¬ 
ражає підпорядкованість, зв’язує 
слова або речення способом підряд¬ 
ності 

ПІДСВІДОМИЙ, а, е, псих. Не 
цілком усвідомлений (про почуття, 
думки і т. ін.). □ підсвідбмість, 
присл. підсвідомо. 
ПІДСЛІДНИЙ, а, е. Пр изначе- 

ний для тих, хто перебуває під 
слідством. 
ПІДСЛІПУВАТИЙ, а, е. Який 

погано бачить або майже не бачить. 
ПІДСНГЖНИК, а, ч. Білий про¬ 

лісок. 
ПІДСОННЯ, я, с. Місце, простір 

і т. ін., добре освітлювані сонцем. 
ПІДСОНЯЧНИЙ, а, е. Який 

міститься на сонячному боці. 
підстава, и, ж. 1. Нижня, опор¬ 

на частина якого-небудь предмета, 
споруди. 2. перен. Головне, на чому 
базується що-нерудь. 
ПІДСУДНИЙ, а, е. 1. Який має 

розглядатися в суді. 2. Який звину¬ 
вачується в чому-небудь і перебу¬ 
ває під судом. 
ПІДСУМОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ПІДСУМУВАТИ, ую, уєш, 
док. 1. Обчислювати що-небудь, 
підраховуючи загальну суму. 2. пе¬ 
рен. Робити висновки з чого-небудь. 
□ підсумбвуватися, підсумовуючий, 
підсумування. 
ПІДСУМОК, мку, ч. 1. Сума, 

одержана внаслідок підрахунку. 2. 
перен. Результат якої-небудь діяль¬ 
ності, занять і т. ін. 
ПІДТИНАТИ, аю, аєш, недок.. 

ПІДТЯТИ, ПІДІТНУТИ, підітну, 
підітнеш, док. 1. Різати або рубати 
не до кінця в нижній частині чого- 
небудь. 2. розм. Укорочувати, 
відрізаючи кінці. 3. перен. Приму¬ 
шувати згинатися, підгинатися 
(про ноги, коліна). 4. перен., розм. 
Підривати силу, волю, бажання 
і т. д. 
ПІДТОПТАТИСЯ, топчуся, топ- 

ч4шся, док. 1. Стомитися від трива¬ 
лого ходіння, руху і т. д. 2. Трохи 
зноситися (про взуття). □ підтбпта- 
ний. 
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ПІДТРИМУВАТИ, ую, уєш, не- 
док., ПІДТРИМАТИ, аю, аеш, док. 
І. Притримуючи, не давати упасти 
кому-, чому-небудь. 2. Допомагати 
матеріально, морально. 3. Продов¬ 
жуючи що-небудь, не давати при¬ 
пинятися, зникати і т. ін. 4. По¬ 
діляючи переконання, погляди, 
виступати на захист або на боці 
кого-, чого-небудь. □ підтрймувати- 
ся, підтрймуючий, підтрймання, 
підтрймка. 
ПІДТЮПУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док.у розм. Рухатися підтюпцем. 
□ присл. підтюпцем. 
ПІДУПАДАТИ, аю, аеш, недок.у 

ПІДУПАСТИ, аду, адеш, док. 1. 
Ставати слабішим. 2. Погіршувати¬ 
ся, псуватися (про настрій, душев¬ 
ний стан і т. ін.). 3. Утрачати сус¬ 
пільну важливість, ставати менш 
значущим. □ підупалий, підупадан¬ 
ня, підупадок. 
ПІДХМАРНИЙ, а, е. Дуже ви¬ 

сокий. 
ПІДХМАР’Я, я, с. Небесна висо¬ 

та, піднебесна широчінь. 
ПІДХОДИТИ, джу, диш, недок., 

ПІДІИТЙ, дійду, дійдеш, док. 1. 
Ідучи, наближатися до кого-, чого- 
небудь. 2. Приступати до виконан¬ 
ня якої-небудь справи. 3. тільки док. 
Завоювати довір’я. 4. перен. Набли¬ 
жатися, наставати (про час, події, 
явища і т. ін.). 5. Розміщуватися 
близько чого-небудь. 6. Бути прий¬ 
нятним, відповідаючи яким-не- 
будь вимогам. 7. Переміщатися 
догори. 
ПІДХОЖИЙ, а, е. 1. Який відпо¬ 

відає яким-небудь вимогам. 2. 
Прийнятний, вигідний. 
ПІЗНАВАТИ, наю, наєш, недок., 

ПІЗНАТИ, аю, аеш, док. 1. Осяга¬ 
ти розумом явища об’єктивної 
дійсності, одержуючи істинне уяв¬ 
лення про кого-, що-небудь. 2. За¬ 
знавати на собі чого-небудь. 3. Роз¬ 
пізнавати кого-, що-небудь за 

якимись ознаками, прикметами. 
□ пізнаваний, пізнаваність, пізна¬ 
вання, пізнаний, пізнання. 
ПІЗНАВАТИСЯ, наюся, наєшся, 

не док. у ПІЗНАТИСЯ , аюся, аешся, 
док. 1. тільки недок. Ставати відо¬ 
мим, виявлятися. 2. Знайомитися, 
зближуватися з ким-небудь, близь¬ 
ко узнавати когось. 
ПІКАНТНИЙ, а, е. 1. Гострий на 

смак (про соус, підливу і т. ін.). 2. 
перен. Який викликає гострий інте¬ 
рес своєю незвичайністю, винятко¬ 
вістю. □ пікантність, присл. пі¬ 
кантно. 
ПІКІРУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. На великій швидкості рину¬ 
тися майже вертикально вниз (про 
літак). 
ПІКЛУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

недок. 1. Виявляти увагу, турботу 
про кого-, що-небудь. 2. Дбати про 
кого-, що-небудь, допомагати. 
□ піклування, піклувальник, піклу¬ 
вальниця. 
ПІЛЬГА, и, ж. Повне або част¬ 

кове звільнення від встановлених 
законом правил. □ пільговий. 
пірнати, аю, аеш, недок. 1. 

Занурюватися у воду з головою. 2. 
перен. Вгрузати у що-небудь м’яке. 
3. Ховаючись, швидко зникати десь. 
4. перен. Захоплюватися чимось, 
повністю віддаватися якій-небудь 
справі. 
ПІСТРЯВИЙ, а, е. З різнокольо¬ 

ровими смугами, плямами. 
ПГШИЙ, а, е. 1. Який іде пішки. 

2. Який здійснюється пішки. 3. Який 
складається з людей, що йдуть 
пішки. 
пГшки Власними ногами (про 

спосіб пересування людини). 
ПЛАВ, у, ч. 1. Дія за значенням 

пл&вати у 1 і 2 знач. 2. Невелика 
річка, струмок із стрімкою течією. 
3. Різні предмети, що пливуть по 
річці. 4. Ділянка трясовини, де під 
шаром рослинності є вода. 
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плавати, аю, аєш, недок. 1. 
Пересуватися в різних напрямках 
на поверхні води або у воді. 
□ плаваючий, плавання, плавба, 
плавальний, плавець. 2. Пересува¬ 
тися по воді на човні, пароплавом 
і т. ін. 3. перен. Плавно й легко 
літати в повітрі. 4. Плавно рухати¬ 
ся в різних напрямках. 5. Не знаю¬ 
чи чого-небудь, говорити наздогад, 
плутано. 
ПЛАВИТИ, влю, виш, недок. 

Перетворювати тверді тіла в рідкі, 
нагріваючи їх до високої темпера¬ 
тури. □ плавлений, плавлення. 
ПЛАВКЙЙ, а, е. 1. Здатний пла¬ 

витися. 2. Рівний, без різких пере¬ 
ходів, плавний (про рухи, мову 
і т. ін.). // □ плавкість, присл. 
плавко. 
ПЛАВНИЙ, а, е. Рівний, без 

різких переходів (про звуки, мову, 
рухи і т. ін.). □ плавність, присл. 
плавно. 
ПЛАЗМА, и, ж. 1. Рідка частина 

крові. 2. Речовина в іонізованому 
стані. □ плазмовий. 
ПЛАЗУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Пересуватися на якій-небудь по¬ 
верхні всім тілом або на коротких 
ніжках (про плазунів, комах і т. ін.). 
2. Принижувати, вислужуватися 
перед кимось. 
ПЛАЗУНЙ, їв, мн. Клас хребет¬ 

них тварин (ящірки, черепахи та 
інші тварини), що пересуваються 
плазом 
ПЛАКАТИ, ачу, ачеш, недок. 1. 

Лити сльози. 2. перен., розм. Покри¬ 
ватися краплями вологи. 3. Скар¬ 
житися на кого-, що-небудь. 
ПЛАКСИВИЙ , а, е. 1. Який час¬ 

то плаче, звичайно без серйозної 
причини. 2. перен. Сповнений без¬ 
надією, смутком, жалем. □ плак- 
сйвість, плаксій, плакса, присл. 
плаксиво. 
ПЛАКУЧИЙ, а, е. 1. Який часто 

плаче, схильний до плачу. 2. Який 

нагадує плач. 3. Який має довгі 
стебла, гілки (про дерева, кущі, 
трави). 
ПЛАНУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Складати план. 2. Розмінувати яке- 
небудь місце під що-небудь відпо¬ 
відно до плану. □ планування, 
планувальник, плановий, присл. 
планово. 
ПЛАСТУН, а, ч.\ у зверт. пласту¬ 

не. Розвідник, який пересувається 
плазом. 
ПЛАХА, и, ж. 1. Дерев’яна коло¬ 

да, на якій у давнину відрубували 
голову засудженому. 2. Великий 
з плоскою поверхнею шматок чого- 
небудь. □ плахтовий. 
ПЛАЦДАРМ, у, ч. 1. Місцевість 

для підготовки та розгортання 
військової операції. 2. Територія, 
яку використовує будь-яка держа¬ 
ва для підготовки нападу на іншу 
країну. 
ПЛАЦКАРТА, и, ж. Проїзний 

документ, що дає право зайня¬ 
ти певне місце у вагоні поїзда, 
каюті пароплава. □ плацкарт¬ 
ний. 
ПЛЕКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

З ніжністю і любов’ю вирощувати, 
виховувати кого-, що-небудь. 2. пе¬ 
рен. З любов’ю зберігати в пам’яті 
що-небудь. 3. Пристрасно мріяти 
про здійснення чогось. □ плеканий, 
плекання. 
ПЛЕМГННИК, а, ч. Син брата 

або сестри. □ племінниця. 
ПЛЕНТАТИСЯ , сіюся, аєшся, 

недок., розм. 1. Рухатися (йти, їха¬ 
ти) повільно, через силу. 2. перен. 
Підтримувати кого-небудь у всьо¬ 
му, повністю, некритично поділяю¬ 
чи його інтереси. 
ПЛЕСКАТИ, плещу, плещеш, 

недок. 1. Рухаючись, видавати 
плескіт. 2. Бризкати водою на кого-, 
що-небудь. 3. Утворювати звуки, 
схожі на сплеск води. 4. Бити з ляс¬ 
котом чим-небудь по чомусь. 5. Бити 
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в долоні на знак схвали або вітан¬ 
ня. □ плескіт. 
плескатий, плискатий, 

а, е. 1. Який має рівну поверхню, 
без заглибин і підвищень. 2. Стис¬ 
нутий з боків або притиснутий звер¬ 
ху. 3. Який має невелику товщину 
або висоту і рівну поверхню. 
ПЛЕСО, а, с. 1. Ширша від ос¬ 

новного русла ділянка річки між 
двома перекатами. 2. Вільна від 
заростей спокійна ділянка якої-не- 
будь водойми. 
ПЛЕЧЕ, а, с. 1. Частина тулуба 

від шиї до руки. 2. Верхня частина 
руки або передньої кінцівки твари¬ 
ни до ліктьового суглоба. 3. Части¬ 
на предмета, розташована під ку¬ 
том до основної частини. 4. Частина 
важеля від точки опори до точки 
прикладання сили. □ плечевйй. 
ПЛИГАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Робити стрибок. 2. Ударяючись об 
що-небудь, підскакувати. □ плйг- 
нути. 
ПЛИСТЙ, ПЛИВТЙ, пливу, 

пливеш, недок. 1. Пересуватися 
у воді або по воді за допомогою 
рухів тіла, спеціальних знарядь 
і т. ін. 2. Пересуватися по воді на 
човні, судні і т. ін. 3. перен. Плав¬ 
но летіти у повітрі. 4. перен. Йти 
плавною ходою. 5. Литися струме¬ 
нем в якомусь напрямку. 
ПЛІТ, плбту і плота, ч. 1. Огоро¬ 

жа, плетена з хворосту. 2. Скріплені 
в один або кілька рядів колоди для 
сплаву по воді. 
ПЛІТКА1, и, ж. Вигадана, не 

підтверджена фактами чутка, 
звістка про кого-, що-небудь. □ пліт- 
кар. 
ПЛІТКА2, и, ж. 1. Невелика 

прісноводна риба родини коропо¬ 
вих. 2. розм.Пестливе звертання до 
дівчини, жінки. 
ПЛІЧ-О-ПЛІЧ, присл. 1. Впри¬ 

тул. 2. перен. Єдиним фронтом, згур¬ 
товано. 

плодйти, плоджу, плодйш, 
недок. 1. Давати потомство, наро¬ 
джуватися (звичайно у великій 
кількості). 2. перен. Сприяти появі 
чого-небудь у великій кількості. 
□ плід, плодбвий, плодовйтий, пло- 
довйтість. 
ПЛОТЬ, і, ж. Тіло людини або 

інших істот. 
ПЛЮГАВИЙ , а, е, зневажл. Який 

викликає зневагу, огиду, миршавий 
(про людину). □ плюгавість, плю¬ 
гавець. 
ПЛЮГАВИТИ, влю, виш, недок. 

1. Робити брудним, нечистим. 2. 
Ганьбити. 
ПЛЮНДРУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док. Руйнувати, спустошувати що- 
небудь. □ плюндрований, плюндру¬ 
ватися, присл. плюндрбвано. 
ПЛЯМА, и, ж. 1. Частина якої- 

небудь поверхні, що виділяється 
своїм кольором, забарвленням. 2. 
перен. Що-небудь неприємне. 
□ плямовйстий, плямйстість, пля- 
мйти, присл. плямйсто. 
ПЛЯШКА, и, ж. Скляна посуди¬ 

на для рідини (перев. циліндричної 
форми). □ пляшкбвий. 
ПОБАЖАТИ, аю, аєш, док. 1. 

Висловити побажання про виконан¬ 
ня чого-небудь. 2. Виявити бажан¬ 
ня здійснити, здобути що-небудь. 
□ побажання. 
ПОБАЧЕННЯ, я, с. 1. Зустріч 

двох або кількох осіб. 2. Зустріч 
за спеціальним дозволом з осо¬ 
бою, що перебуває в лікарні, в’яз¬ 
ниці і т. ін. 
ПОБАЧИТИ, чу, чиш, док. 1. 

Сприйняти зором. □ побачити¬ 
ся, побачений. 2. Глянувши на 
кого-, що-небудь, помітити, ви¬ 
явити щось. 3. перен. Відчути 
що-небудь. 
ПОБЛАЖКА, и, ж., розм. Неви¬ 

могливе, м’яке ставлення до кого-, 
чого-небудь. □ поблажливий, по¬ 
блажливість, присл. поблажливо. 
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ПОБЛЕКНУТИ, ну, неш, док. 1. функціонування автоматичних при- 
Прив’янути. 2. Втратити яскравість строїв. 
забарвлення, кольору. ПОВЕРХ, у, ч. Частина будинку, 
ПОБОЖНИЙ, а, е. і. Який вико- що включає ряд приміщень, розта¬ 

нув всі релігійні обряди. 2. Пов’я¬ 
заний з релігією, церковний. 3. уроч. 
Сповнений великої шани, благого¬ 
війний, шанобливий. // □ поббж- 
ність, присл. побожно. 
ПОБОЮВАННЯ, я, с. Почуття 

тривоги, викликане очікуванням 
чого-небудь неприємного, небажа¬ 
ного. □ побоюватися. 
ПОБРАТАТИ, аю, аєш, док Зро¬ 

бити друзями. 
ПОБРАТАТИСЯ, аюся, аєшся. 

док. 1. Поклястися один одному 
у щирій, взаємній дружбі. 2. При¬ 
пинити воєнні дії і висловити 
дружнє відношення до кого-не- 
будь або обмінятися знаками 
дружби (про солдат ворожих 
армій). 
ПОБРАТЙМ, а, ч.\ у зверт. 

побратиме 1. Той, хто вступив у п<£ 
братимство з ким-небудь. 2. Сорат¬ 
ник по боротьбі, боях. □ побратйм- 
ство, побратймський. 
ПОБРАТИСЯ, беруся, берешся, 

док. 1. Взятися за що-небудь або 
один за одного. 2. Поженитися. 
ПОБУДОВА, и, ж. 1. тільки одн 

Дія за значенням побудувати. 2. 
тільки одн. Взаємне розташування 
частин чого-небудь. 3. Системно впо¬ 
рядкована сукупність думок, поло¬ 
жень, що підпорядковуються якому- 
небудь принципу. 4. Будівля. 
ПОБУТ, у, ч. Загальний уклад 

життя, вірування, звичаї якого-не- 
будь народу □ побутовий, побуту¬ 
вати, побутуючий, побутування. 
ПОВАГА, и, ж. 1. Почуття шани 

до кого-небудь. 2. Солідність, сер¬ 
йозність. 
ПОВАГОМ, присл. Не поспіша¬ 

ючи, поволі. 
ПОВЕДІНКА, и, ж. 1. Сукупність 

чиїх-небудь дій і вчинків. 2. Дія, 

шованих на одному рівні. □ по- 
верхбвий. 
ПОВЕРХ. 1. присл. Зверху чого- 

небудь. 2. прийм. Уживається при 
вказуванні на особу, предмети чи 
місце, вище яких що-небудь розмі¬ 
щується або відбувається якась дія 
3. прийм. Уживається при вказу¬ 
ванні на предмет, на поверхні яко¬ 
го хто-, що-небудь є. 
ПОВЄРХНЯ, і, ж. 1. Зовнішній 

бік чого-небудь. 2. мат. Межа, що 
відділяє геометричне тіло від зов¬ 
нішнього простору або від іншого 
тіла. 
ПОВЙНЕН, ПОВЙННИЙ, а, е 

1. Уживається як член складеного 
присудка в сполученні з допоміж¬ 
ним дієсловом бути або без нього. 
2. тільки ПОВЙННИЙ, розм. Який вчи¬ 
нив що-небудь погане, провинився 
в чомусь. 3. розм., рідко. Який має 
борг. 
ПОВЙННЇСТЬ, ності, ж. Обов’я¬ 

зок, який повинні виконувати всі 
громадяни. 
ПОВІДОМЛЯТИ, яю, яєш, не- 

док., ПОВІДОМИТИ, млю, миш, 
док. Доводити до чийого-небудь 
відома. □ повідомлятися, повідбм- 
лення. 
ПОВГЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

здійснюється, відбувається протя¬ 
гом тривалого часу. 2. Нешвидкий, 
млявий. □ повільність, присл. по¬ 
вільно. 
ПОВІНЬ, вені, ж. Розлиття річки 

при весняному розтаванні снігу, 
льоду або від тривалих чи великих 
дощів. 
ПОВІТРЯ, я, с. 1. Газоподіб¬ 

на речовина, яка оточує земну 
кулю і якою дихають люди й тва¬ 
рини. 2. Вільний простір навко¬ 
ло землі. З Сигнал попереджен- 
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ня про повітряний наліт. □ по¬ 
вітряний. 
ПОВНИЙ, вна, вне, ПОВЕН. 1. 

Заповнений повністю, у якому не¬ 
має вільного місця. 2. перен. Цілком 
пройнятий, охоплений чим-небудь. 
3. тільки пбвний. Узятий у всьому 
обсязі. 4. тільки пбвний. Який до- 
сяг певної норми, межі. □ присл. 
пбвно. 
ПОВОЛІ, присл. 1. Не поспіша¬ 

ючи. 2. Поступово, не відразу. 
ПОВОЛОКА, и, ж. Тонкий шар, 

наліт чого-небудь на поверхні чо¬ 
гось. 
ПОВОРОТКИЙ, а, е. Здатний 

легко рухатися. □ повороткість. 
ПОВОРОТНИЙ, а, е. 1. Який 

призначений для повертання чого- 
небудь. 2. перен. З яким пов’язана 
докорінна зміна чогось. • пере- 
ламний. 3. Який веде назад. • зво- 
рбтний. 
ПОВСТАВАТИ, таїЬ, табш, не- 

док., ПОВСТАТИ, ану, анеш, док. 
1. Підніматися на боротьбу з ким-, 
чим-небудь, проти когось або чогось. 
2. перен. Чинити опір, протидіяти. 
□ повсталий, повстанець, по¬ 
встання. 
ПОВСЮДИ, присл. У кожному 

місці, всюди. 
ПОВСЮДНИЙ, а, е. Який є, від¬ 

бувається повсюди. 
ПОВСЯКДЕННИЙ, а, е. Який 

е, відбувається кожного дня. □ по- 
всякденність, повсякдень, присл. 
повсякденно. 
ПОВСЯКЧАСНИЙ, а, е. Який 

є, відбувається постійно, завжди. 
□ присл. повсякчасно. 
ПОВТОРЮВАТИ, юю, юєш, 

ПОВТОРЯТИ, яю, яе ш, не док., 
ПОВТОРИТИ, торю, тбриш, 
док. 1. Робити (говорити, пи¬ 
сати і т. ін.) знову, ще раз те 
саме. 2. Відновлювати в пам’яті 
раніше вивчене. □ повтбрю- 
вання. 

ПОВЧАТИ, аю, аєш, недок. 1. 
Вчити кого-небудь, даючи поради, 
пояснюючи. 2. Бити кого-небудь за 
якусь провину. □ повчання, по¬ 
вчальний, присл. повчбльно. 
ПО-ВЧОРАШНЬОМУ, присл. Як 

учора. 
ПОГАНИЙ, а, е, ч. 1. Який не має 

добрих якостей; який викликає не¬ 
гативну оцінку. 2. Який не задоволь¬ 
няє прийнятих вимог. 3. Який віщує 
лихо, небезпеку або неприємність. 
4. Якому властиві негативні мо¬ 
ральні якості (про людину). 5. Який 
засуджується, негативно оцінюєть¬ 
ся (про манери, поведінку, вчинки 
і т. ін.). 6. Негарний, бридкий на 
вигляд. □ присл. погано. 
ПОГАНИН, а, ч. заст. Той, хто 

не сповідує християнської віри. 
ПОГАНИТИ, ню, ниш, недок. 1. 

Забруднювати щось чим-небудь. 2. 
перен. Робити неприємним, псува¬ 
ти що-небудь. 
ПОГАНСТВО, а, с., заст. Язи¬ 

чество. 
ПОГАНЬ, і, ж. 1. Те, що викли¬ 

кає в людини відразу, огиду. 2. розм. 
Нечиста сила, чорт, відьма і т. ін. 
погГдний, а, е. 1. Тихий, спо¬ 

кійний. 2. Безтурботний, урівнова¬ 
жений. □ погідність, присл. погідно. 
ПОГЛИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОГЛИНУТИ, Йну, ЙНЄШ, ДОК. 1. 
Вбирати в себе. 2. Заховувати в собі. 
3. перен. Цілком охоплювати, запов¬ 
нювати, займати собою. □ погли¬ 
натися, поглинач, поглйнений, по- 
глйнутий, поглйнення. 
ПОГЛЯД, у, ч. 1. Спрямованість 

зору на кого-, що-небудь. 2. Думка, 
судження про що-небудь. 
ПОГЛЯДАТИ , аю, аєш, недок. 1. 

Дивитися час від часу на кого-, що- 
небудь. 2. Дивитися. 
ПОГОВІР, вбру, ч. 1. Свідомо 

неправдива звістка, чутка про кого-, 
що-небудь. 2. Поширення таких чу¬ 
ток. 
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ПОГОВІРКА, и, ж., розм. 1. Те 
саме, що поговір. 2. Народний об¬ 
разний вислів, приказка. 
погоджАти , аю, аєш, недок., 

рідко, П О ГОД И Т И, джу, диш, док. 
1. Сприяти кому-небудь у чомусь. 
2. Примирити кого-небудь. □ по¬ 
годжений, погодження, погодже¬ 
ність, присл. погбджено. 
ПОГОДЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ПОГОДИТИ, джу, лиш, док. 
1. Одержувати чие-небудь схвален¬ 
ня, згоду на щось. 2. Приводити 
у відповідність з чим-небудь. □ по- 
гбджувальний, погоджування. 
ПОГОЖЕ, присл. Безтурботно, 

спокійно. 
ПОГОЖИЙ, а, е. 1. Ясний, ти¬ 

хий, сонячний (про погоду, пору дня, 
року і т. ін.). 2. Чистий, свіжий (про 
воду, повітря і т. ін.). 3. Щасливий, 
безтурботний. □ погбжість. 
ПОГОНИЧ, а, ч. 1 . Той, хто пога¬ 

няє, супроводжує запряжених або 
нав’ючених тварин. 2. Той, хто су¬ 
проводжує худобу, коли її перега¬ 
няють. 
ПОГОННИЙ,а. е. Вимірюваний 

у довжину. 
ПОГОНЯ, і, ж. 1. Переслідуван¬ 

ня втікача з метою його спіймання. 
2. Людина або група людей, які 
переслідують кого-небудь. 
ПОГОРДА, и, ж. 1. Почуття 

зверхності до кого-, чого-небудь. 2. 
Презирливе ставлення до кого-не¬ 
будь. 
ПОГРАБУВАТИ, ую, уєш, док. 

Насильно відняти що-небудь у ко¬ 
гось. □ пограбування, пограбб- 
ваний. 
ПОГРОЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ПОГРОЗ ЙТИ, грожу, грозйш, 
док. І. Попереджати з погрозою про 
покарання. 2. Містити в собі не¬ 
безпеку, загрозу. // □ погроза, по¬ 
грозливий, присл. погрбзливо. 
ПОГРУДДЯ, я, с. 1. Скульптур¬ 

не зображення верхньої частини 

людського тіла. 2. Верхня частина 
людського тіла до пояса. □ по¬ 
грудний. 
ПОДАТЛИВИЙ, а, е. 1. Який 

легко піддається дії чого-небудь 
(про предмети). 2. Який легко 
піддається впливу (про людину). 
• поступливий. □ податливість, 
присл. податливо. 
ПОДАТОК, тку, ч. Встановлений 

державою обов’язковий збір із 
фізичних і юридичних осіб. □ по- 
даткбвий. 
ПОДЕННИЙ, а, е. 1. Який 

здійснюється щодня. 2. Який опла¬ 
чується за кількістю відпрацьова¬ 
них днів. 3. Який виконує роботу, 
оплачувану за кількістю відпрацьо¬ 
ваних днів. 4. У знач. ім. поденна. 
Звичайно тимчасова, сезонна робо¬ 
та, оплачувана за кількістю від¬ 
працьованих днів. □ поденник, по¬ 
денниця, поденщина, присл. поденно. 
ПОДИБУВАТИ, ую, уєш, недок., 

ПОДЙБАТИ, подйбаю, подйбаеш 
/ подйблю, подйблеш, док., розм. 
1. Помічати в комусь, чомусь що- 
небудь. 2. Зустрічати кого-, що-не- 
будь у житті, роботі і т. ін. □ по- 
дйбуватися. 
ПОДИВ, у, ч. 1. Почуття або стан, 

викликані сильним враженням від 
чого-небудь незвичайного, несподі¬ 
ваного і т. ін. 2. Сумнів, збенте¬ 
женість з якогось приводу. 
ПОДИХ, у, ч. 1. Втягування і ви¬ 

штовхування повітря під час дихан¬ 
ня. 2. Рух повітря, вітер. 3. Повію- 
вання. 4. перен. Вплив або дія 
чого-небудь на щось. 5. перен. 
Загальний зміст, сутність чого-не- 
будь. 
ПОДГБНИ Й, а, є. і. Який схожий 

на когось, щось. 2. Такий, як той (про 
якого йдеться). 3. мат. Який має 
подібність (у 2 знач.). □ присл. по¬ 
дібно. 
ПОДІБНІСТЬ, ності, ж. 1. Якість 

за знач, подібний у 1 знач. 2. мат. 
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Тотожність форми при різній вели¬ 
чині. 
ПОДІЛ, дблу, ч. 1. Низько розта¬ 

шована місцевість. • низйна. 2. 
Нижній край одягу, звичайно сукні, 
спідниці, пальта і т. ін. 
ПОДІЛЯТИ, яю, йєш, недок., 

ПОДІЛЯТИ, ділю, ділиш, док. 1. 
Ділити що-небудь на частини. 2. 
Відмежовувати, роз’єднувати собою 
що-небудь. 3. Розділяти на окремі 
групи, категорії. 4. Віддавати кому- 
небудь частину чогось свого. 5. мат. 
Виконувати дію ділення. 6. При¬ 
єднуватися до чиїх-небудь поглядів, 
думок, намірів і т. ін. □ поділений, 
поділ йтися, присл. поділено. 
ПОДІЛЬНИЙ, а, е. Який мож¬ 

на поділяти, який ділиться. □ по¬ 
дільність. 
ПОДІЯ, і, ж. 1. Те, що відбуваєть¬ 

ся або відбулося. 2. тільки ми. Су¬ 
купність взаємопов’язаних явищ, 
фактів суспільного життя, які ста¬ 
новлять щось єдине ціле. 3. Те, що 
порушує усталений, звичайний хід 
життя. 4. Що-небудь непередбаче¬ 
не, несподіване. 
подіяти, Гю, ІЄШ, ДОК. 1. 

Справити вплив на кого-, що-не¬ 
будь. 2. розм. Зробити, вчинити 
що-небудь. 
ПОДОБА, и. ж. 1. Зовнішній ви¬ 

гляд. 2. Образ, зовнішній вигляд ко¬ 
гось, що виникає в чиїй-небудь уяві, 
пам’яті. 3. Характер, душевний склад, 
сукупність чиїх-небудь внутрішніх 
якостей. 4. Те, що нагадує собою ко¬ 
гось, щось. 
ПОДОБАТИ , аю, аєш, недок. 

тільки 3 ос., безос. Відповідати 
прийнятим правилам, звичаям. 
ПОДОБАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок. 1. Викликати симпатію, при¬ 
хильність до кого-небудь. 2. Відпо¬ 
відати чиєму-небудь смаку, бути 
приємним комусь. 
ПОДОВГУ, присл. Щоразу, три¬ 

валий час, довго. 

ПОДОВЖ, присл. У напрямку 
довжини чого-небудь. 
ПОДОВЖНІЙ, я, є. Який розмі¬ 

щується по довжині, вздовж чого- 
небудь. 
ПОД0ЛУВАТИ, ую, уєш, недок., 

рідко, ПОДОЛАТИ, аю, аєш, док. 
1. Перемагати кого-, що-небудь, зни¬ 
щувати когось, щось у боротьбі. 2. 
Справлятися з чим-небудь, що ви¬ 
магає фізичних зусиль. 3. Перебо¬ 
рювати труднощі при вивченні, опа¬ 
нуванні чого-небудь. 4. тільки 3 ос. 
Оволодівати кимсь (про фізичний, 
психічний стан і т. ін.). // □ подб- 
ланий, подолання. 
ПОДОРОЖ, і, ж. 1. Поїздка або 

пересування пішки по місцях, від¬ 
далених від постійного місця про¬ 
живання. 2. Жанр художньої або 
наукової літератури, що містить гео¬ 
графічні відомості, опис вражень 
їх автора від поїздки. // □ подо- 
рбжній. 
ПОДОРОЖУВАТИ, $ю, уєш, не- 

док. Здійснювати подорож (у 1 
знач.). □ подорожування. 
ПОДРАЗЛИВИЙ, а, е: 1. Здат¬ 

ний подразнюватися, реагувати на 
подразнення. 2. Який діє на весь 
організм або на окремі органи, ви¬ 
кликаючи їх подразнення. 3. Який 
дратує, збуджує. // □ подразли¬ 
вість, присл. подразливо. 
ПОДРАЗНЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ПОДРАЗНИТИ, дразню, 
дразниш, док. 1. Впливати яким- 
небудь подразником на організм 
або окремий орган. 2. Збуджувати 
інтерес, цікавість. 3. тільки док., 
рідко. Роздратувати. □ подразнен¬ 
ня, подразнений, подразнюючий. 
ПОДРОБИЦЯ, і. ж. Окремий 

факт, деталь якої-небудь справи, 
явища. 
ПОДРУЖЖЯ, я, с. 1. Шлюбна 

пара; чоловік і дружина. 2. Шлюб¬ 
не життя, шлюб. 3. Один із членів 
шлюбної пари. 
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ПОДЯКА, и, ж. І. Почуття вдяч¬ 
ності за послугу, допомогу і т. ін. 2. 
Невизначена, необумовлена плата за 
яку-небудь послугу. 
ПОДЯКУВАТИ, ую, уєш, док. 

Висловити подяку. 
ПОЕЗІЯЛ, ж. 1. тільки оди. Сло¬ 

весна художня творчість. 2. Твори, 
написані віршами. 3. Сукупність 
віршованих творів якої-небудь епо¬ 
хи, народу, літературно-мистецького 
угруповання. 4. Художня творчість 
поета, групи поетів з точки зору їх 
особливостей. 5. Що-небудь пре¬ 
красне, величне, духовне. 
ПОЕМА, и, ж. 1. Жанр віршова¬ 

ного оповідного твору. 2. Великий 
поетичний оповідний твір. 3. перен. 
Що-небудь прекрасне, величне, 
піднесене, що глибоко впливає на 
почуття, уяву. 
ПОЕТ, а, ч. 1. Автор літератур¬ 

них творів — віршованих, прозових 
чи драматичних. 2. Автор віршова¬ 
них поетичних творів. 3. Той, хто 
поетично сприймає дійсність. 
ПОЕТИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. Уявляти, зображати кого-, що- 
небудь. □ поетизація, поетизуван¬ 
ня, поетизбваний, поетизуватися. 
ПОЖАДЛИВИЙ , а, е. 1. Який 

дуже бажає чогось, дуже прагне до 
чого-небудь. • жадібний. 2. Який 
пристрасно прагне до наживи, зба¬ 
гачення. • корйсливий. □ пожад¬ 
ливість, присл. пожадливо. 
ПОЖАР, у, ч. Те саме, що по¬ 

жежа. □ пожарний. 
ПОЖАРНИК, а, V. Працівник 

пожежної команди. 
ПОЖАРТУВАТИ, ую, уєш, 

док. 1. Сказати що-небудь дотеп¬ 
не, смішне або зробити щось зад¬ 
ля жарту. 2. Жартувати якийсь 
час. 
ПОЖВАВЛЮВАТИ , юю, юєш, 

недок., ПОЖВАВИТИ, влю, виш, 
Док. 1. Робити жвавішим. 2. Роби¬ 
тися більш інтенсивним, активним. 

ПОЖЕЖА, і, ж. Полум’я, що зни¬ 
щує все, що може горіти. □ по¬ 
жежний, пожежник. 
ПОЖЙВА, и, ж. 1. Те, що живить 

організм, забезпечуючи його жит¬ 
тєдіяльність. 2. перен. Легка на¬ 
жива. 
ПОЖИВЛЯТИ, яю, йєш, недок., 

ПОЖИВЙТИ, живлю, живйш, док. 
Давати кому-небудь їжу. 
поживлятися , йюся, яєшся, 

недок., поживйтися , ЖИВЛЮСЯ, 

жйвишся, док. 1. Мати з чого-небудь 
для себе якусь користь, вигоду. 2. 
їсти, пити що-небудь. 
ПОЖЙВНИЙ, а, е. 1. Який 

містить необхідні для живлення 
організму речовини. 2. Пов’язаний 
із живленням. □ пожйвність. 
ПОЖЙТКИ, ів, мн., розм. Дрібне 

майно, домашні речі. 
ПОЖЙТОК, тку, ч. 1. Добрі, 

сприятливі наслідки від кого-, чого- 
небудь. • кбристь. 2. Те саме, що 
майнб. 
ПОЗАТОРІК, прнсл. У позами¬ 

нулому році, два роки тому. 
ПОЗАТОРГШНІЙ, я, є. Який 

був, відбувся позаторік. 
ПОЗАУР0Ч Н И Й, а, е. 1. у сло- 

луч. зі сл. час. Вільний від уроків, 
служби, роботи час. 2. у сполуч. 
зі сл. праця, робота і т. ін. Викону¬ 
ваний у вільний від звичайної ро¬ 
боти, служби час. 
ПОЗНАКА, и, ж. Характерна 

риса, ознака, прикмета і т. ін., за 
якими можна пізнати кого-, що-не- 
будь. 
ПОЗНАЧАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОЗНАЧИТИ, ачу, ачиш, док. 1. 
Мітити що-небудь. 2. Указувати на 
місцезнаходження чого-небудь. 3. 
Бути характерною ознакою чого- 
небудь. □ позначений, позначення. 
ПОЗНАЧАТИСЯ, ається, недок, 

ПОЗНАЧЙТИСЯ, ачиться, док. 1. 
Ставати помітним, видимим. 2. Ви¬ 
ділятися чим-небудь серед чогось. 
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3. Виділятися зовнішністю (про по¬ 
чуття, настрій і т. ін.). 4. Ставати 
відчутним, проявлятися. 5. Зменшу¬ 
ватися. 
ПОЗНАЧКА, и, ж. Знак, зробле¬ 

ний для відрізнення, позначення 
чого-небудь, указування на щось. 
ПОЗОВ, пбзову, ч. 1. Звертання 

до суду з вимогою захисту цивіль¬ 
них прав. 2. Цивільна судова спра¬ 
ва. □ позбвий, позбвник, П030ВНИЦЯ. 

ПОЙМАТИ, Аю, аєш, недок., 
ПОЙНЯТИ, пойму, поймеш, ДОК. 
1. Залишати, затоплювати. 2. Охоп¬ 
лювати кого-, що-небудь. 3. перен. 
Опановувати, оволодівати ким-не- 
будь (про почуття, думки і т. ін.). 
□ пойматися, пойнятися. 
ПОКАЖЧИК, а, ч. 1. Знак, що 

вказує напрям руху або розташу¬ 
вання чого-небудь. 2. Контроль¬ 
но-вимірювальний прилад. 3. До¬ 
відкова книжка або довідковий 
список, доданий до книжки, дисер¬ 
тації і т. ін. 
ПОКАЗНЙЙ, а, е. 1. Який при¬ 

вертає увагу позитивними яко¬ 
стями, рисами, властивостями. 2. 
Який має гарну статуру, ставний. 
3. Розрахований тільки на зовніш¬ 
ній ефект. 
ПОКАЗНИК, а, ч. 1. Доказ, оз¬ 

нака, свідчення чого-небудь. 2. Дані 
про результати роботи, діяльності. 
3. рідко. Те саме, що покажчик. 
ПОКАЗОВИЙ, а, е. 1. Який дає 

характерні уявлення про що-небудь. 
2. Влаштований для загального 
ознайомлення. 3. Який є взірцем 
для інших. □ показбвість, присл. 
показово. 
ПОКАРА, и, ж., книжн. Те саме, 

що покарання. 
ПОКАРАТИ, аю, аєш, док. На¬ 

класти кару за який-небудь злочин, 
провину. □ покараний, покарання. 
ПОКВАПИТИСЯ , люся, пишся, 

док. І. Поспішити зробити що-не- 
будь. 2. Швидко попрямувати куди- 

небудь. // □ поквапливий, поквап¬ 
ливість, присл. поквапливо. 3. Спо¬ 
куситися ким-, чим-небудь. 
ПОКВИТАТИСЯ , аюся, аєшся, 

док. 1. Повністю розрахуватися 
з ким-небудь. 2. перен. Зробити 
щось у відповідь на чиїсь злі дії. 
□ поквитбваний. 
ПОКІЙ, кбю, ч. 1. Кімната. 2. 

перен. мн. Пишне, багате примі¬ 
щення. 
ПОКІЙНИЙ, а, е. Який помер, 

померлий. □ ПОКІЙНИК, покійниця. 

ПОКЛАДАТИ , аю, аєш, недок., 
ПОКЛАСТИ, аду, адеш, док. 1. 
Доручати комусь, чомусь виконан¬ 
ня певного завдання. 2. Віддавати 
життя, витрачати сили на щось, за¬ 
ради чогось, для якоїсь мети і т. ін. 
3. Думати, вважати. □ покладений. 
ПОКЛАДАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок., ПОКЛАСТИСЯ, адуся, 
адешся, док. 1. Твердо надіятися 
на кого-, що-небудь. 2. тільки док. 
Лягти (для відпочинку або сну). 
ПОКЛИК, у, ч. 1. Прохання, за¬ 

прошення, вимога з’явитися куди- 
небудь. 2. Прохання взяти участь 
у чому-небудь. 
ПОКЛИКАТИ, йчу, йчеш, док. 1. 

Словом, звуком або жестом по¬ 
просити, примусити кого-небудь 
підійти. 2. Звернутися до когось із 
закликом взяти участь у чому-не- 
будь. // □ поклйканий. 
ПОКОЛІННЯ, я, с. 1. Усі родичі 

однакового ступеня спорідненості 
щодо спільного предка. 2. заст. Пле¬ 
м’я, рід. 3. Люди однакового або 
близького віку, що живуть в один 
період часу. 
ПОКОРА, и, ж. 1. Повна, безза¬ 

перечна готовність виконувати чужі 
накази, розпорядження. 2. Поступ¬ 
ливість, слухняність. 
ПОКОРЯТИ, яю, яєш, недок., 

ПОКОРЙТИ, рю, рйш, док. І. Си¬ 
лою встановлювати владу, завойо¬ 
вувати народ, країну, місто і т. ін. 
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2. Опановувати щось, оволодівати 
чимось. 3. Підкоряти своїй волі, 
своєму впливові. □ покбрений, по¬ 
корення, покорятися, покорйтися. 
ПОКОТОМ, присл. 1. Один біля 

одного, безладно, без певного поряд¬ 
ку. 2. розм. По всій поверхні, на 
всьому протязі. 
ПОКРИВ, у, ч. 1. Верхній шар, 

який покриває що-небудь. 2. Шма¬ 
ток тканини, яким покривають 
кого-, що-небудь. 3. Те, що вкри¬ 
ває собою кого-, що-небудь. □ по- 
кривнйй. 
ПОКРИВАЛО, а, с. 1. Шматок 

тканини, яким покривають кого-, 
що-небудь. 2. Те, що укриває, ховає 
під собою що-небудь. 
ПОКРИВАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОКРИТИ, йю, йєш, док. 1. Накри¬ 
вати чимсь зверху кого-, що-небудь. 
2. Наносити на якусь поверхню шар 
чого-небудь. 3. Устеляти собою 
якусь поверхню. 4. Огортати, затя¬ 
гувати, охоплювати собою кого-, що- 
небудь. 5. Оплачувати, відшкодову¬ 
вати чимсь що-небудь. 6. розм. 
Приховувати чий-небудь поганий 
вчинок, порушення закону і т. ін. 7. 
Проходити під час руху якусь 
відстань. 8. Перевершувати чим- 
небудь інших. 9. спец. Спаровувати 
(самку з самцем). □ покриватися, 
покрйтися, покриваючий, покрйтий, 
покриття. 
ПОКРГВЛЯ, і, ж. 1. Те, чим по¬ 

кривається верхня частина будівлі. 
2. перен. Приміщення для життя 
людей. 
ПОКРОВ, у, ч. 1. Верхній шар, 

який покриває що-небудь. 2. поет. 
Листя дерев. 
ПОКРОВА, и, ж. Назва релігій¬ 

ного свята. 
ПОКРУЧ, пбкруча, ч., пбкручі, 

ж., розм. 1. Потомство, виведене від 
схрещування різних порід тварин, 
видів рослин. 2. перен., зневажл. 
Підла, нікчемна людина. 3. перев. 

мн., перен., рідко. Відхилення в роз¬ 
витку чого-небудь. 
ПОКУТА, и, ж. 1. Визнання своєї 

провини, вияв жалю з приводу неї. 
2. Покарання за скоєний злочин, 
провину і т. ін. □ покутний, по¬ 
кутник. 
ПОКУТНІЙ, я, є. Який знахо¬ 

диться на покутті чи біля покуття. 
ПОКУТТЯ, я, с. В українській 

хаті — куток, розміщений по діаго¬ 
налі від печі, та місце біля нього. 
• пбкуть. 
ПОЛЕГКІСТЬ, кості, ж. 1. Змен¬ 

шення труднощів, послаблення зу¬ 
силь при виконанні чогось. 2. Неви¬ 
могливе ставлення до кого-, 
чого-небудь. 3. Почуття заспокоє¬ 
ності, звільнення від тривоги, 
сумнівів, болю і т. ін. 
ПОЛЕМІЗУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док. Вести полеміку з ким-небудь. 
ПОЛЕМІКА, и, ж. Суперечка при 

обговоренні яких-небудь наукових, 
політичних, літературних і т. ін. 
питань. 
ПОЛЕМГСТ, а, ч.\ у зверг, поле¬ 

місте. Той, хто досконало володіє 
мистецтвом полеміки. 
ПОЛЙВОДА, и, ж. 1. Особливий 

склоподібний сплав, яким покрива¬ 
ють керамічні вироби. 2. діал. По¬ 
суд, звичайно полив’яний, глазуро¬ 
ваний. 
ПОЛИСК, у, ч. 1. Яскраве, сяю¬ 

че світло. 2. Блиск якої-небудь глад¬ 
кої поверхні. 3. Відблиск від яко¬ 
гось джерела. 
ПОЛИСКУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док. 1. Трохи, злегка або час від часу 
лисніти (про гладку поверхню чого- 
небудь). 2. Час від часу світитися 
переливчастим світлом. 3. Час від 
часу виблискувати, відбиваючи про¬ 
міння. □ полйскування, полйскую- 
чий,полйскуватися. 
ПОЛЙЦЯ, і, ж. 1. Дошка або 

кілька дощок, що закріплені гори¬ 
зонтально на стіні або в шарі й ви- 
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користовуються для зберігання по¬ 
суду, одягу, книг і т. ін. 2. Окреме 
місце у залізничному вагоні для 
лежання або розміщення багажу. 
3. Частина плуга, яка відрізає й пе¬ 
ревертає шар землі. 
ПОЛІГЛОТ, а, ч.\ узверт. полі- 

глбте. Людина, яка володіє багать¬ 
ма мовами. 
ПОЛІГОН, а, ч. 1. Спеціально 

обладнана ділянка місцевості для 
проведення навчальної стрільби, 
а також для випробування різних 
видів озброєння. 2. буд. Відкритий 
майданчик, пристосований та об¬ 
ладнаний для виготовлення збірних 
залізобетонних конструкцій. □ полі- 
гбнний. 
ПОЛІКЛ ҐНІКА, и, ж. Лікуваль¬ 

ний заклад для обслуговування на¬ 
селення. 
ПОЛОВЙЙ, а, е. 1. Кольору 

спілого жита, пшениці і т. ін. 2. 
Світло-рудий (про масть тварин). 
ПОЛОГ, у, ч. Те, чим закрива¬ 

ють що-небудь, завішуючи чи за¬ 
криваючи його. 
ПОЛОГИ, ІВ, МН. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ 

процес виходу плода з тіла матері. 
□ пологовий. 
положйти, ложу, лбжиш, 

док. 1. Помістити щось у що-небудь. 
2. Помістити щось на чому-небудь. 
3. Помістити щось біля чого-небудь. 
4. Скласти щось у певному порядку. 
5. Додати в їжу якихось інших про¬ 
дуктів. 6. перен. Витратити на якісь 
потреби. 7. Надати місце для спан¬ 
ня, відпочинку. 8. перен. Убити кого- 
небудь. □ полбжений. 
ПОЛОЗ1, а, ч. 1. Одна з двох 

нижніх частин у вигляді загнутої 
спереду пластини, що низом ковзає 
по снігу. 2. спец. Ковзний брус, 
який використовується для пере¬ 
міщення предметів великої ваги. 
□ полоззя. 
ПОЛОЗ2, а, ч. Неотруйна змія ро¬ 

дини вужів. 

ПОЛОН, у, ч. 1. Неволя, в яку 
потрапляє хто-небудь, захоплений 
противником під час воєнних дій. 
2. перен. Залежність від кого-, чого- 
небудь. 
полонйти, лоню, лбниш, не- 

док. 1. Насильно захоплювати ко- 
го-небудь під час воєнних дій. 2. 
Загарбувати, завойовувати. □ по¬ 
лонений, полоненик, полонення. 
ПОЛОСКАТИ, ощу, бщеш, не- 

док. 1. Промивати білизну, одяг. 2. 
Промивати для очищення, освіжен¬ 
ня або лікування рот, зуби, горло. 
3. розм. Поливати, роблячи мокрим 
кого-, що-небудь. 4. Коливати, роз¬ 
віювати що-небудь (про вітер). 
ПОЛОСКАТИСЯ, ощ^ся, бщеш- 

ся, недок. 1. Рухаючись, створюва¬ 
ти шум, плескіт. 2. розм. Прати або 
прополіскувати білизну. 
ПОЛОХАТИ, аю, аєш, недок. 

Вселяти страх кому-небудь. □ по¬ 
лохатися, полохливий, полохлйвість, 
присл. полохливо. 
ПОЛУДА, и, ж. 1. Білувата пля¬ 

ма на рогівці ока, яка спричиняєть¬ 
ся до сліпоти. 2. Шар олова або 
олов’яно-свинцевого сплаву, нанесе¬ 
ний на металеві вироби при лудінні. 
ПОЛУДЕНЬ, дня, ч. 1. Час най¬ 

вищого стояння сонця над горизон¬ 
том, серед дня. 2. перен. Середина 
життєвого шляху. 3. спец. Момент 
проходження центра Сонця через 
меридіан певного місця. □ полуден¬ 
ний, полудневий. 
ПОЛУМ’Я, я, с. 1. Вогонь над 

предметом, який горить. 2. Спалах 
при стрільбі з вогнепальної зброї. 
3. перен. Бурхливе протікання яки¬ 
хось подій, явищ і т. ін. 4. Душевне, 
творче, трудове і т. ін. піднесення, 
натхнення. □ полум’яний, полу- 
м’йстий, полум’яніти, присл. полу¬ 
м’яно. 
ПОЛУНЙЦЯ, і, ж. 1. Трав’янис¬ 

та багаторічна рослина, що дає 
їстівні соковиті ягоди. 2. Рожево- 
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червона ягода цієї рослини. 3. Су¬ 
ниця. 
ПОЛЮВАТИ, ЮЮ, ЮЄШ, НЄДОК. 

1. Шукати й переслідувати диких 
звірів і птахів з метою убити чи 
зловити їх. 2. перен. Намагатися 
напасти на чий-небудь слід, вияв¬ 
ляти місцеперебування когось. 3. 
перен., розм. Пригнути, підкорити, 
обдурити і т. ін. кого-небудь. □ по¬ 
лювання, полювач. 
ПО-ЛЮДСКИ, ПО-ЛЮДСЬКО- 

МУ, присл. 1. Як подобає людині. 
2. Виражаючи приязнь, доброзич¬ 
ливість. 3. Як людина, подібно до 
людини. 
ПОЛЯГАТИ1, аю, аєш, недок., 

ПОЛЯГТИ, ляжу, ляжеш, док. 1. 
тільки 3 ос. Нахилятися стеблом 
до землі. 2. тільки док., перен. За¬ 
гинути в бою, від нещасного випад¬ 
ку і т. ін. 3. тільки док., перен. 
Зникнути, померкнути. 4. Поши¬ 
рюватися, простилатися над чим- 
небудь. 
ПОЛЯГАТИ 2, аемо, аете, док. 

Прийняти лежаче, горизонтальне 
положення. 
ПОЛЯГАТИ3, а є, недок. Зводи¬ 

тися до чого-небудь, мати своєю 
суттю, своїм змістом щось. 
ПОЛЯРИЗАЦІЯ, ї, ж. 1. спец. 

Властивість світлових і електро¬ 
магнітних коливань відбуватися 
в одній певній площині. 2. перен., 
книжн Різке розмежування двох су¬ 
спільно протилежних сил, напрямків 
і т. ін. 
ПОЛЯРНИЙ, а. е. 1. Розміщений 

біля полюса, в районі полюса. 2. 
перен. Абсолютно протилежний. 
//□ полярність, присл. полярно. 
ПОМАЛУ, присл. 1. Повільно, не 

поспішаючи. 2. Поступово, не зра¬ 
зу. 3. Потроху, трохи. 4. Без зайвих 
вимог, скромно. 
ПОМАРАНЧА, і, ж., ПОМА¬ 

РАНЧ, а, ч. 1. Субтропічне вічно¬ 
зелене цитрусове дерево родини 

рутових. 2. Плід цього дерева. □ по¬ 
маранчевий. 
ПОМЕШКАННЯ, я, с. І. При¬ 

міщення для кого-, чого-небудь. 2. 
Житло. 3. Приміщення, яке найма¬ 
ють на певних умовах для тимчасо¬ 
вого приживання. 4. Проживання 
в якому-небудь місці. 
ПОМИЛКА, и, ж. І. Непра¬ 

вильність у підрахунках, написан¬ 
ні слова і т. ін. 2. Неправильність 
у діях, вчинках і т. ін. // □ помил- 
кбвий, помилкбвість, присл. по- 
милкбво. 
ПОМИЛЯТИСЯ, йюся, йєшся, 

недок., ПОМИЛЯТИСЯ, милюся, 
мйлишся, док. 1. Допускати непра¬ 
вильність у підрахунках, написанні 
слова і т. ін. 2. Неправильно робити 
що-небудь. 3. Створювати непра¬ 
вильну думку про когось. 4. Допус¬ 
кати неправильність у передбачен¬ 
нях. 5. Переплутувати що-небудь 
з чимось однорідним або подібним. 
ПОМИСЕЛ, пбмисл, слу, ч., 

книжн. Думка, замисел. 
ПОМІРКОВАНИЙ, а, е. 1. Який 

керується в своєму житті (діях, по¬ 
глядах, думках) вимогами здорово¬ 
го глузду. 2. Який дотримується не 
крайніх позицій у політиці, схиль¬ 
ний до компромісу. // □ поміркб- 
ваність, присл^ поміркбвано. 
ПОМІРНИЙ, а, е. І. Не великий 

і не малий, який не має відхилень 
від середнього рівня. 2. Серед¬ 
ній між жарким і холодним (про 
клімат). // □ помірність, присл. по¬ 
мірно. 
ПОМІТНИЙ, а, е. І. Який мож¬ 

на побачити, помітити, розрізнити 
зором. 2. Який привертає увагу. 3. 
перен. Який своєю діяльністю, ак¬ 
тивністю і т. ін. позитивно від¬ 
різняється від інших. // □ поміт¬ 
ність, присл. помітно. 
ПОМСТА, и, ж. Відплата кому- 

небудь за вчинену кривду, заподія¬ 
не зло. 
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ПОНЕВІРЯТИСЯ, яюся, яєшся, 
недок. Терпіти труднощі, зазнава¬ 
ти мук, знущань. □ поневіряння. 
ПОНУРИЙ, а, е. 1. З опущеною 

головою, поглядом. 2. Сумний, за¬ 
журений. 3. Невеселий, гнітючий. 4. 
Позбавлений яскравих барв, тем¬ 
ний, непривабливий. // □ понурість, 
присл. понуро. 
ПОПЕРЕДЖАТИ , аю, аєш, ПО¬ 

ПЕРЕДЖУВАТИ, ую, уєш, недок., 
ПОПЕРЕДИТИ, джу, диш, док. 1. 
Заздалегідь повідомляти кого-не- 
будь про щось. 2. Застерігати кого- 
небудь від чогось. 3. Погрожувати 
кому-небудь. 4. Запобігати здійснен¬ 
ню або виникненню чого-небудь, 
переважно небажаного. □ попе¬ 
реджений, попередження. 5. Пере¬ 
дувати чому-небудь. 
ПОПЕРЕДНИК, а, ч:, у зверг. 

попереднику. 1. Той, хто передує ко¬ 
мусь. 2. Те, що було раніше на місці 
чого-небудь. 
ПОПЕРЕДНІЙ, я, є. 1. Який 

міститься перед іншим. 2. Який 
здійснюється перед чимсь, передує 
чомусь основному. 3. Такий, як і був. 
ПОПЕРЕДУ, присл. І. Перед 

ким-, чим-небудь; протилежне — 
позаду. 2. Раніше від кого-, чого- 
небудь. 3. На деякій відстані перед 
ким-, чим-небудь. 4. У майбутньому. 
ПОПЕРЕЧКА, и, ж. Поперечно 

прикріплений між опорами брус, 
дошка, палиця і т. ін. 
ПОПЕРЕЧНИЙ, а, е. і. Розта- 

шований поперек чого-небудь; про¬ 
тилежне — повздбвжній. 2. Який 
рухається в напрямі поперек чого- 
небудь. 
ПОПЕРЕЧНИК, а, ч. Уявна або 

зроблена лінія по ширині чого-не¬ 
будь. 
ПОПРАВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

ПОПРАВИТИ, влю, виш, док. 1. 
Надавати чому-небудь правильно¬ 
го положення. 2. Усувати помилки, 
недоліки. 3. Ремонтувати, відбудо¬ 

вувати що-небудь. 4. Відновлювати 
сили, зміцнювати здоров’я. 
ПОПР1КАТИ , аю, а є ш, недок., 

ПОПРІКНЯИ, ну, неш, док. Те 
саме, що докорйти. 
ПОРАДА, и, ж. 1. Пропозиція, як 

діяти в яких-небудь обставинах. 2. 
Спільне обговорення яких-небудь 
питань. 
ПОРАДИТИ, джу, диш, док. 1. 

Навчати, як треба діяти в яких-не¬ 
будь обставинах. 2. Обмірковувати, 
вирішити щось спільне з ким-не- 
будь. 3. Підтримувати порадою, 
втішати кого-небудь. // □ порадник, 
порадниця. 
ПОРАЗКА, и, ж. 1. Розгром 

війська в бою. 2. Програш у війні. 
3. перен. Невдача в боротьбі за що- 
небудь. 
ПОРАНИТИ, ню, ниш, док. 1. 

Заподіяти рану кому-небудь. 2. пе¬ 
рен. Завдати душевного болю, мо¬ 
ральних страждань. □ поранений, 
поранення, поранитися. 
ПОРАТИ, аю, аєш, недок. 1. Да¬ 

вати лад, порядок у хаті, госпо¬ 
дарстві. 2. Обробляти землю, по¬ 
сіви, город. 3. Доглядати когось. 
□ пбратися. 
ПОРЙВ, у, ч. 1. Різкий раптовий 

ривок. 2. Раптовий сильний подув 
вітру. 3. Нестримне бажання зро¬ 
бити що-небудь. 4. Раптове внут¬ 
рішнє збудження. 
ПОРИВАТИ1, аю, аєш, недок., 

ПОРВАТИ, ву, веш, док. 1. Припи¬ 
няти стосунки з кимось. 2. Відмов¬ 
лятися від яких-небудь переконань, 
поглядів і т. ін., осудивши їх. □ по¬ 
ривання. 
ПОРИВАТИ2, аю, аєш, недок. 1. 

Захоплювати із собою. 2. перен. 
Приваблювати, притягати до себе. 
3. перен. Оволодівати чиїмись дум¬ 
ками, почуттями. 
ПОРЙВНИЙ, а, е. 1. Який дме 

нерівномірно, поривами. 2. Різкий, 
рвучкий (рух, жест і т. ін.) 3. пе- 
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рен. Схильний до бурхливого вияву 
своїх почуттів. □ порйвність, присл. 
порйвно. 
ПОРІВНЮВАТИ, юю, юеш, не- 

док., ПОРІВНЯТИ, яю, яєш, док. 
1. Зіставляючи які-небудь однорідні 
предмети, явища, виявляти в них 
спільні або відмінні риси. 2. Зрівня¬ 
ти, зробити рівним з ким-, чим-не- 
будь. □ порівняний, порівняння, 
присл. порівняно. 
ПОРІГ, рога, ч. 1. Дерев’яний 

брус, закріплений на підлозі під 
дверима. 2. Початок, переддень 
чого-небудь. 3. Кам’янисте попереч¬ 
не підвищення дна ріки, що пору¬ 
шує її спокійну течію. 
ПОРОДА, и, ж. 1. Характерні 

ознаки будови тіла, властивостей 
організму, що передаються спадко¬ 
во. 2. Група свійських тварин одно¬ 
го виду і спільного походження. 3. 
Вид рослин. 4. перен. Сукупність 
рис вдачі, характеру людини. 5. 
розм. Рід, сім’я, рідня. 6. гір. Мі¬ 
нерал, що є складовою частиною 
земної кори. □ порбдистий, порб- 
дистість. 
ПОРОЖНЕЧА, і, ж. 1. По¬ 

рожній, нічим не заповнений простір. 
2. анат. Простір в організмі людини 
або тварини, обмежений стінами 
тіла. □ порожнйнний, порожнйстий, 
порожнйстість. 
ПОРОХ1, у, ч. 1. Дрібні тверді 

частини, які зависають у повітрі або 
осідають на поверхні чого-небудь. 
2 Те, що неварте уваги; таке, що 
має значення. 3. Останки померлої 
людини. 
ПОРОХ2, у, ч. Вибухова речови¬ 

на у вигляді твердих частинок. 
П порохівня, порохівнйця, поро- 
ховйй. 
ПОРОХНЯ, Г ж. 1. Середина 

трухлявого або гнилого дерева. 2. пе¬ 
рен., зневажл. Про що-небудь ста¬ 
ре, непотрібне. □ порохнявий, по¬ 
рохнявіти. 

ПОРОША, і. ж. Пухкий, пере¬ 
важно перший або який щойно ви¬ 
пав, сніг. 
ПОРОШЙТИ, рбшить, недок. 1. 

Засипати, покриватися порохом, 
пилом. 2. Вкриватися вихорами 
пилу. 3. Іти, сипати (про дрібний 
сніг). 4. розм. Іти (про дрібний дощ). 
ПОРПАТИСЯ , аюся, аешся, не¬ 

док. 1. Розгрібати що-небудь сип¬ 
ке, пухке. 2. Перебирати що-небудь, 
шукаючи щось. 3. розм. Працю¬ 
вати, поратися (на землі, у госпо¬ 
дарстві і т. ін.). 
ПОРСКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Прискати, розсипатися (про бриз¬ 
ки, іскри, дрібні часточки чого-не¬ 
будь). 2. З шумом випускати повітря 
або воду через рот. 3. розм. Форка¬ 
ти (про коней). □ пбрскання. 
ПОРСКЙИ, а, е. 1. Швидкий, 

моторний, жвавий. 2. розм. Слизь¬ 
кий. 3. перен. Який уміє знаходити 
вихід із скрутного становища. 
ПОРТ, у, ч. Спеціально облад¬ 

нана для стоянки суден, вантаж¬ 
но-розвантажувальних та ін. робіт 
ділянка берега. □ портовий. 
ПОРТАЛ, у, ч. 1. Архітектурно 

оформлений вхід монументального 
будинку. 2. Архітектурне обрамлен¬ 
ня сцени, що відокремлює її від зали 
для глядачів. □ портальний. 
ПОРТАТИВНИЙ, а, е. Невели¬ 

кий за розмірами, зручний для 
носіння при собі. □ портатйвність. 
ПОРТИК, а, ч. Розташована пе¬ 

ред входом у будинок відкрита га¬ 
лерея, утворена колонами або 
стовпами, що підтримують пере¬ 
криття. 
ПОРТРЕТ, а, ч. 1. Мальоване, 

рідше скульптурне або фотографіч¬ 
не, зображення обличчя людини або 
групи людей. 2. Жанр образо¬ 
творчого мистецтва. 3. Опис зовніш¬ 
ності персонажа в літературному 
творі. □ портретний, портретйст, 
портретність. 
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ПОРТЬЄ, невідм., ч. Працівник І ПОРЯДКОВИЙ, а, е. Який вка- 
готелю. 
ПОРТЬЄРА, и, ж. Завіса з важ¬ 

кої щільної тканини на дверях або 
на вікнах. 
ПОРУЧ. 1. присл. Дуже близько, 

поблизу, поряд. 2. у знач, прийм. 
Уживається при вказівці на просто¬ 
рову близькість або суміжність 
кого-, чого-небудь з кимсь, чимсь. 
ПОРУЧАТИ, аю, аеш, недок., 

ПОРУЧЙТИ, ручу, ручиш, док. 
Покладати на когось виконання 
чого-небудь. 
ПОРУЧНІ, ів, мн. Невисока ого¬ 

рожа по краях містка, балкона, 
бильця на східцях будинку, вагона 
і т. ін. 
ПОРУШУВАТИ, ую, уеш, недок., 

ПОРУШИТИ, ушу, ушиш, док. 1. 
Робити що-небудь усупереч закону, 
наказові і т. ін. 2. Розривати який- 
небудь стан, процес або вияв почут¬ 
тя. 3. Руйнувати, псувати, пошко¬ 
джувати що-небудь. 4. Розпочинати 
(про розмову, справу, процес). 5. 
Викликати, пробуджувати (почуття, 
думки і т. ін.). □ порушений, по¬ 
рушення, порушник, порушуваний, 
порушування. 
ПОРФІР, у, ч. Загальна назва 

магматичних гірських порід, перев. 
червоного кольору. 
ПОРФІРА, и, ж. 1. заст. Довга 

пурпурова мантія, символ влади 
монарха. 2. Морська їстівна во¬ 
дорість червоного кольору. 
ПОРЦЕЛЯНА, и, ж. І. Кераміч¬ 

на маса білого кольору, з якої виго¬ 
товляють тонкий посуд, декоративні 
вироби і т. ін. 2. збірн. Посуд або 
декоративні вироби з такої маси. 
□ порцеляновий. 
ПОРЯД. 1. присл. Дуже близько, 

поблизу, поруч. 2. у знач. прийм. 
Уживається при вказуванні на 
просторову близькість, суміжність 
кого-, чого-небудь з кимось, чи¬ 
мось. 

зує на місце або порядок кого-, чого- 
небудь при переліку. 
ПОРЯДКУВАТИ, ую, уеш, недок. 

1. Давати лад чому-небудь, викону¬ 
ючи різні домашні роботи. 2. Роби¬ 
ти щось на власний розсуд. 3. Да¬ 
вати вказівки, розпорядження, 
керуючи роботою, господарством 
і т. ін. 
ПОРЯДНИЙ, а, е. 1. Не здат¬ 

ний на погані, нечесні або амо¬ 
ральні вчинки. 2. розм. Досить 
добрий, неабиякий. 3. розм. До¬ 
сить великий за кількістю, розмі¬ 
ром, значний силою вияву і т. ін. 
□ порядність. 
ПОРЯДОК, дку, ч. 1. Чистота, 

лад; протилежне — безладдя. 2. 
Звичне або правильне розташуван¬ 
ня чого-небудь. 3. Стан, коли все 
виконується згідно з певними пра¬ 
вилами, вимогами. 4. перев. мн. 
Державний, суспільний лад, устрій. 
5. Певна послідовність, черговість 
чого-небудь. 
ПОРЯТУНОК, нку, ч. 1. Звіль¬ 

нення когось від небезпеки, загрози 
смерті, загибелі і т. ін. 2. Вихід 
з важкого, скрутного становища. 
3. Те, що усуває загрозу загибелі, 
небезпеку, забезпечує вихід із важ¬ 
кого, скрутного становища. 
ПОСАГ, у, V., заст. 1. Майно, 

гроші, що їх дають батьки або ро¬ 
дичі нареченій при заміжжі. 2. етн. 
Те саме, що пбсад. 
ПОСАД, у, V., етн. Місце за сто¬ 

лом, де сидять наречений і нарече¬ 
на під час весілля. 
ПОСЕРЕДНИК, а, ч. 1. Особа 

або установа, що сприяє встанов¬ 
ленню контактів між ким-, чим-не- 
будь. 2. Той, хто допомагає комусь 
помиритися. □ посередництво, по¬ 
середницький. 
ПОСЕРЕДНІЙ, я, є. 1. Невисо¬ 

кої якості, нічим не примітний. 2. 
Непрямий, опосередкований. Проти- 
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лежне — прямйй, безпосередній. 
□ посередність, присл. посередньо. 
ПОСИЛЮВАТИ , ЮЮ, Ю€Ш, не- 

док., ПОСИЛИТИ, лю, лиш, док. 
1. Робити сильнішим політично, еко¬ 
номічно могутнішим. 2. Доводити до 
вищого ступеня вияву, рівня розвит¬ 
ку. 3. Активізувати, збільшувати 
розмах, інтенсивність і т. ін. якої- 
небудь дії. 
ПОСИЛЬНИЙ1, а, е. Який відпо¬ 

відає чиїмсь силам, здібностям. 
ПОСИЛЬНИЙ2, ного, '/. Особа, 

яку посилають куди-небудь з якимсь 
дорученням; співробітник установи, 
який розносить ділові папери і т. ін. 
• посланець, кур’єр. 
ПОСГБНИК, а, ч. Книжка або 

наочне приладдя, карта і т. ін., що 
використовується у процесі на¬ 
вчання. 
ПОСІВАТИ, аю, аєш, недок., етн. 

Розсипати по хаті, кімнаті зерно, 
вітаючи господарів з Новим роком. 
ПОСЛІД', у, ч. Кал, екскремен¬ 

ти птахів. 
ПОСЛ ГД2, у, ч. Відходи зерна 

після молотьби та віяння. 
ПОСЛІДОВНИЙ, а. е. 1. Який 

відбувається безпосередньо один за 
одним. 2. Який закономірно випли¬ 
ває з чого-небудь. 3. Який дотри¬ 
мується своїх життєвих принци¬ 
пів, домагається здійснення своїх 
рішень, планів, мрій. □ присл. по¬ 
слідовно. 
ПОСЛІДОВНИК, а, */.; у зверт. 

послідовнику. 1. Той, хто наслідує 
кого-, що-небудь. 2. Прибічник яко- 
го-небудь учення. // □ послідов¬ 
ниця. 
ПОСЛІДОВНІСТЬ, ності, ж. 1. 

Певна черговість явищ, подій і т. ін. 
2. Логічна обґрунтованість теорії, 
учення і т. ін. 
ПОСЛУГА, и, ж. 1. Дія, що допо¬ 

магає кому-небудь у чомусь. 2. пе~ 
рев. мн. Робота, що виконується для 
задоволення чиїх-небудь потреб. 

ПОСЛУГА, и, ж., заст. 1. Служін¬ 
ня. 2. Служник, служниця. 
ПОСЛУХ', у, ч. 1. Слухняне ви¬ 

конання чиїх-небудь наказів, поба¬ 
жань. 2. рел. Обов’язки, покладені 
на ченця або на монастирського 
прислужника, що готується стати 
ченцем. 
ПОСМІХ, у, ч. 1. Насмішка, 

висміювання кого-, чого-небудь. 
2. Той, з кого сміються. 3. По¬ 
смішка. 
ПОСМІХАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., ПОСМІХНУТИСЯ, нуся, 
нешся, док. 1. Посмішкою виража¬ 
ти свої почуття, ставлення до кого-, 
чого-небудь. 2. Кепкувати, глузува¬ 
ти з кого-небудь. 
ПОСМІХОВИЩЕ, а, е. Той, з ко¬ 

го сміються, глузують. 
ПОСМІШКА, и, ж. 1. Характер¬ 

ний вираз обличя (губ, очей), що 
виражає глузування, кепкуван¬ 
ня і т. ін. з кого-, чого-небудь. 2. 
Усмішка. 
ПОСОБЛЙТИ, йю, йєш, недок., 

ПОСОБЙТИ, соблю, сббиш, док., 
розм. Те саме, що допомагати. 
□ посббник, посббництво, посбб- 
ниця. 
ПОСПІЛЬ, присл. 1. Один за 

одним (у часі). 2. Не минаючи жод¬ 
ного місця. 3. Разом, укупі. 
ПО-СПРАВЖНЬОМУ, присл. 1. 

Так, як слід, як повинно бути. 2. 
Насправді, дійсно. 
ПОСТ, а, ч. 1. Місце, пункт, з яко¬ 

го ведеться спостереження над чим- 
небудь з метою охорони. 2. Солдат 
або група солдат, які перебувають 
у певному місці для охорони кого-, 
чого-небудь або спостереження за 
кимсь, чимсь. 
ПОСТАВА, и, ж. 1. Звичайне по¬ 

ложення тіла під час ходіння, сидін¬ 
ня і т. ін. 2. Положення тіла люди¬ 
ни або тварини у певний момент. 3. 
Зовнішній вигляд, обриси тіла лю¬ 
дини. 4. Вроджене положення, роз- 
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ташування яких-небудь частин тіла. 
□ поставнйй. 
ПОСТАВАТИ1, ає, недок., ПО¬ 

СТАТИ, ане, док. 1. Утворюватися 
з чого-небудь, витікати. 2. Відбудо¬ 
вуватися після руйнування. 3. З’яв¬ 
лятися (про думки, почуття і т. ін.). 
4. Походити від чого-небудь. 5. Ста¬ 
вати доступним зорові. 6. перен. 
Відкриватися, з’являтися в новій 
якості. 7. Підноситися над чим-не- 
будь, височіти. 
ПОСТАВАТИ2. аємб, аєте, док. 

Стати кимось або якимсь. 
ПОСТАВАТИ3, аємо, аєте, док. 

1. Стати, розміститися де-небудь. 2. 
Перестати йти, рухатися, працюва¬ 
ти і т. ін. 
ПОСТАВИТИ, влю, виш, док. 

1. Примусити когось або допомог¬ 
ти кому-небудь стати на ноги. 2. 
Наказати кому-небудь виконувати 
якусь роботу. 3. Направити куди- 
небудь для виконання якогось до¬ 
ручення, завдання. 4. Змусити кого- 
небудь опинитися в якихось умовах, 
обставинах. 5. Розташовувати, укрі¬ 
пити щось вертикально. 6. Помісти¬ 
ти куди-небудь. 7. Установити де- 
небудь з певною метою. 8. Зробити 
напис на чому-небудь. 9. розм. Збу¬ 
дувати, організувати. 10. Показати 
на сцені виставу. 
ПОСТАВИТИСЯ , влюся, вишся, 

док. Виявити ставлення до кого-, 
чого-небудь. 
ПОСТАВКА, и, ж. Постачання 

чого-небудь на певних умовах. 
ПОСТАВЛЯТИ, йю. йєш, недок., 

ПОСТАВИТИ. влю, виш, док. По¬ 
ставляти що-небудь комусь. □ по¬ 
ставляння. 
ПОСТАНОВА, и, ж. 1. Акт 

органів державної влади. 2. Колек¬ 
тивне рішення, ухвала. 
ПОСТАНОВКА, и, ж. 1. Здійс¬ 

нення, організація якої-небудь ро¬ 
боти. 2. Здійснення вистави на сцені 
театру. 

ПОСТАТЬ, і, ж. 1. Зовнішній 
вигляд людини. 2. Якась людина. 3. 
перен. Особа як носій певних рис, 
ознак. 4. Уявний образ кого-небудь. 
5. Персонаж літературного твору. 
ПОСТАЧАТИ, аю, йєш, недок 

ПОСТАЧИТИ, чу, чиш, док. 1. До¬ 
ставляти, надавати кому-небудь 
щось потрібне, необхідне. 2. Задо¬ 
вольняти чиїсь потреби в чому-не¬ 
будь. □ постачання, постачальник, 
постачальний,постачений. 
ПОСТІЙ, тбю, ч. 1. розм. Тимча¬ 

сове проживання або ночівля на 
квартирі в кого-небудь. 2. заст. Тим¬ 
часове перебування військових ча¬ 
стин у населеному пункті; розміщен¬ 
ня військових у приватних будинках, 
квартирах. 
ПОСТІЙНИЙ, а, е. 1. Який три¬ 

ває не припиняючись, не перерива¬ 
ючись. 2. Який зберігає свій склад, 
розмір, форму тощо. 3. Призначе¬ 
ний для тривалого користування. 
4. Який зберігає вірність чому-не¬ 
будь. □ постійність, присл. постійно. 
ПОСТІЛЬ, телі, ж. 1. Ліжко або 

якесь інше місце, приготовлене для 
спання. 2. техн. Частина якого-не- 
будь механізму, на якій розташо¬ 
вують інші деталі. □ постільний. 
ПОСТПОЗИТИВНИЙ а, е. 

лінгв. Який стоїть у постпозиції. 
ПОСТПОЗИЦІЯ , ї, ж., лінгв. 

Місце слова (члена речення) або 
групи слів після слова (члена ре¬ 
чення), з яким вони безпосередньо 
пов’язані. 
ПОСТРІЛ, у. ч. Виліт кулі або 

снаряда з каналу ствола вогнепаль¬ 
ної зброї, спричинений вибухом по¬ 
рохового заряду. 
ПОСТУЛАТ, у, V., книжн. Вихід¬ 

не твердження, що приймається без 
доказів. 
ПОСТУП, у, ч. 1. Манера ходи¬ 

ти. 2. перен. Перехід від нижнього 
рівня до вищого, поступальний вис¬ 
хідний розвиток. • прогрес. 
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ПОСТУПАЛЬНИЙ, а, е. Спря¬ 
мований уперед, позначений посту¬ 
пом (у 2 знач.). □ поступальність, 
присл поступально. 
ПОСТУПАТИ , аю, аєш, недок., 

ПОСТУПИТИ, ступлю, ступиш. 
док. 1. Іти, ступати. 2. Досягати ви¬ 
щого рівня в процесі розвитку. З 
розм Влаштовуватися на роботу. 4. 
розм. Діяти певним чином. 
ПОСТУПАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок., ПОСТУП ЙТИСЯ, ступлю¬ 
ся, ступишся, док. 1. Добро¬ 
вільно відмовлятися від чого-не¬ 
будь на користь іншого або заради 
когось. 2. Підкорятися, іти на по¬ 
ступки кому-небудь. 3. Виявля¬ 
тися гіршим у якомусь відношен¬ 
ні порівняно з ким-, чим-небудь. 
□ пбступка, поступливий,поступ¬ 
ливість. 
ПОСТУПОВИЙ, а, е. Який відбу¬ 

вається без раптових змін, не зра¬ 
зу, у певній послідовності. □ по¬ 
ступовість, присл. поступово. 
ПОСУВАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОСУНУТИ, ну, неш, док. 1. Пере¬ 
міщувати, не відриваючи від по¬ 
верхні. 2. Нешвидко, поволі йти. 3. 
Рухатися, йти великою масою. 4. 
Рушити з місця, почати повільно 
рухатися. 5. перен. Сприяти розвит¬ 
кові чого-небудь. 
ПОСУД, у, ч., збірн. Вироби з гли¬ 

ни, скла або металу, які використо¬ 
вують для приготування або пода¬ 
вання їжі. 
ПОСУТНІЙ, я, є. Який має істот¬ 

не значення. □ посутність, присл. 
посутньо. 
ПОСУХА, и, ж. Брак дощу влітку, 

ідо призводить до висихання ґрун¬ 
ту й загибелі рослинності. □ по¬ 
сушливий, посушливість. 
ПОСЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОСЯГНУТИ і ПОСЯГТИ, гну, 
гнеш, док. 1. Намагання привлас¬ 
нити що-небудь. 2. Намагання зав¬ 
дати якоїсь шкоди кому-небудь. 

ПОТАЄМНИЙ, а, е. 1. Захований 
у глибині душі, не висловлений. 
2. Який тримають у таємниці, при¬ 
хований від інших. 3. Який містить 
у собі таємницю. □ потаємність, 
присл потаємно. 
ПОТАЙ, присл. Так, щоб ніхто не 

знав. 
ПОТАЙНЙЙ, а, е. І. Розміще¬ 

ний, зроблений так, щоб його було 
важко знайти, побачити. 2. Який 
навмисне приховують від інших. 
3. Глибоко затаєний у душі, серці 
(про думки, почуття, переживання). 
4. Який діє приховано, не виявляю¬ 
чи своєї суті. 5. Не дозволений за¬ 
коном. 
ПОТАЙНЙК, а, ч. 1. Підземний 

хід. 2. Місце таємного зберігання 
чогось або перебування когось. 
ПОТАЛА, и. ж. 1. Знищення. 2. 

Лихоліття. 3. Знущання. 
ПОТВОРА, и, ж. 1. Страхітлива 

казкова персона. 2. Про бридку 
людину або тварину, що має фізичні 
вади. 3. Про жорстоку людину, для 
якої не існує моралі, людяності. 
□ потворність, присл. потвбрно. 
ПОТЕРПАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Відчувати страх перед ким-, чим- 
небудь. 2. Відчувати неспокій, три¬ 
вожитися за кого-, що-небудь. 3. 
Терпіти злидні, нестатки. □ потер¬ 
пілий, потерпання. 
ПОТЕРПІТИ, терплю, терпиш, 

док. 1. Зазнавати лиха, біди, чогось 
неприємного. 2. Терпіти якийсь час. 
3. Примиритися з ким-, чим-небудь. 
ПОТЕРТЬ, і, ж., збірн. По¬ 

дрібнені тертям часточки чого-не¬ 
будь. 
ПОТЕРЧА, ати, фольк. 1. Дити¬ 

на, що вмерла нехрещена. 2. зне- 
важл. Чужа або загублена дитина. 
ПОТИЛИЦЯ, і, ж. Задня час¬ 

тина голови над шиєю. □ потилич¬ 
ний. 
ПОТЙЛИЧНИК, а, ч., розм. 

Удар рукою по потилиці. 
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ПОТОЙБІЧНИЙ, а.е. І.За релі¬ 
гійними уявленнями — неземний, 
загробний. 2. Протилежний. 
ПОТОМИТИСЯ. тбмиться, тб- 

мимося, тбмитеся. І. Утомитися 
(про всіх або багатьох). 2. Стомити¬ 
ся, знесиліти від ходіння. □ потбм- 
лений. 
потОмок, мка, */.; у зверт. по- 

тбмку. І. Людина стосовно своїх 
предків. 2. перен., мн. Люди май¬ 
бутніх поколінь. 
ПОТОМСТВЕНИЙ, а,е. \.заст. 

Родовий, спадковий. 2. Який за на¬ 
родженням належить до певного 
стану чи родини, яка з покоління 
в покоління займається певним ре¬ 
меслом, походить з якоїсь місцевості 
тощо. 
ПОТбМСТВО, а, е. І. Молоде 

покоління стосовно старшого. 2. 
Молодняк тварин. 
ПОТОП, у, ч. 1 . рел. За біблійною 

легендою — повінь, яку через 
людські гріхи наслав Бог, щоб за¬ 
топити землю. 2. Велика повінь. 
ПОТОПАТИ, йю, аєш, недок., 

ПОТОНУТИ, тону, тбнеш, ДОК. 1. 
Занурюючись у воду, іти на дно. 2. 
Занурюватися у що-небудь м’яке, 
в’язке, сипке і т. ін. 3. Бути дуже 
завантаженим справами. 4. Бути 
охопленим якимись почуттями. 5. 
Зникати з поля зору, ховаючись за 
чим-небудь. 6. перен. Іти в забуття, 
зникати. □ потопаючий. 
ПОТОЧНИЙ, а, е. 1. Який є, іс¬ 

нує, відбувається у цей час. 2. По¬ 
в’язаний із сучасним моментом. 3. 
Який відбувається щодня. 
ПОТРАВА, и, ж. 1. Знищення 

посівів, трав тваринами. • спань 2. 
розм. Страва (у 1 знач.). 
ПОТРАВИТИ, травлю, травиш, 

док. 1. Зробити потраву (у І знач.). 
2. Пошкодити що-небудь. 
ПОТРАПЛЯТИ, яю. йєш, недок., 

ПОТРАПИТИ, плю, пиш, док. 1. 
Попадати у щось, кидаючи, просо¬ 

вуючи, спрямовуючи що-небудь. 2. 
Проходити, проникати крізь щось. 
3. Влучати у якусь ціль. 4. Рухаю¬ 
чись (падаючи, пливучи, летячи 
і т. ін.), опинятися десь. 5. Прихо¬ 
дити кудись. 6. Опинятися в певних 
умовах, обставинах. 
ПОТРАФЛЯТИ, йю, йєш, недок., 

ПОТРАФИТИ, фл Ю, фиш, ДОК., 
розм. Діяти так, як подобається 
кому-небудь. 
ПОТРЕБА, и, ж. 1. Необхідність 

у кому-, чому-небудь, що вимагає 
задоволення. 2. Умови, які спонука¬ 
ють до чогось, спричиняють щось. 
3. перев. мн. Те, без чого неможли¬ 
во обійтись. 
ПОТРЕБУВАТИ, ую, уєш, недок. 

І. Відчувати нестачу чогось, не¬ 
обхідність у кому-, чому-небудь. 2. 
Вимагати певних умов для здійснен¬ 
ня, розвитку чого-небудь. 
ПОТРІБНИЙ, ПОТРІБЕН, дна, 

дне. Необхідний для чогось. □ ло¬ 
тр ібність, присл. потрібно. 
ПОТРОШЙТИ, шу, шйш, недок. 

1. Виймати нутрощі з убитої тва¬ 
рини. 2. перен., розм. Витягати що- 
небудь звідкись, випорожнювати 
щось. 
ПОТРУХ, у, ч„ перев. мн. Части¬ 

на нутрощів тварини, здебільшого 
придатна для їди. 
ПОТУГА, и, ж. 1. Велике зусил¬ 

ля при якій-небудь фізичній роботі. 
2. тільки мн., перен. Неодноразові, 
звичайно марні, безплідні спроби 
досягти чого-небудь. 3. заст. Військо. 
ПОТУЖНИЙ, а, е. 1. Який має 

велику фізичну силу. 2. Дуже голос¬ 
ний, звучний. 3. Який справляє ве¬ 
ликий вплив на когось, щось. 4. Який 
має велику потужність (у 2 знач.) 
(про двигун, машини, механізми 
і т. ін.). 5. Який має великі тех¬ 
нічні й матеріальні можливості. 
// □ присл. потужно. 
ПОТУЖНІСТЬ, ності, ж. 1. Влас¬ 

тивість за знач, потужний у 1, 2, 4 
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знач. 2. Величина, що показує 
кількість роботи, виконуваної за 
одиницю часу. 3. тільки ми. Вироб¬ 
ничі об’єкти. 
ПОТУРАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Не перешкоджати кому-небудь ро¬ 
бити щось недозволене. 2. Не звер¬ 
тати уваги. □ потуральник. 
ПОТЯГ1, у, ч. 1. Настійне праг¬ 

нення до чого-небудь. 2. Настійна 
потреба спілкуватися з певною осо¬ 
бою. 3. Інстинктивне прагнення до 
чого-небудь. 
ПОТЯГ2, а, ч. Поїзд. 
ПОХАПЛИВИЙ, а. е. 1. Схиль¬ 

ний до поспіху, який надто поспі¬ 
шає, роблячи щось. 2. Сповнений 
посмішливості. 
ПОХВАЛА, й, ж. 1. Хороший 

відзив про кого-, що-небудь. 2. заст. 
Слава, гордість. 
ПОХВАЛЯТИ. ЯЮ, Я Є НІ, недок., 

ПОХВАЛЙТИ , хвалю, хвалиш, док 
Відзиватися з похвалою про кого-, 
що-небудь. 
ПОХВАЛЬНИЙ, а, е. І. Який 

заслуговує похвали. 2. Який містить 
у собі похвалу. 
ПОХЙ БИТИ, блю, биш, док., 

розм. 1. Промахнутися, не попасти 
в ціль. 2. Збочити. 
ПОХИБКА, и, ж. 1. розм. Помил¬ 

ка, промах, недогляд у чому-небудь. 
2. спец. У математиці — різниця 
між точною величиною і величиною, 
знайденою при вимірюванні. • по¬ 
грішність. 
ПОХИЛ, у, ч. Положення чого- 

небудь під кутом між горизонталь¬ 
ною і вертикальною площиною. 
похилий, а, е. 1. Який відхи¬ 

ляється від вертикального або го¬ 
ризонтального положення. 2. Який 
знижується поступово, не круто. 3. 
Який похилився, опустився. 4. Який 
наближається до глибокої старості. 
О похилість, присл. похйло. 
ПОХИЛЯТИ, яю, йєш, недок., 

похилйти, хилю, хйлиш, док. 1. 

Надавати похилого положення. 2. 
тільки док., розм. Іти, прямувати 
кудись, похнюпившись. 
ПОХІД, ходу, ч. 1.Воєнна кампа¬ 

нія, операція. 2. перен. Організовані 
дії, виступи, спрямовані на бороть¬ 
бу з ким-, чим-небудь, на досягнен¬ 
ня чогось. 3. Пересування організо¬ 
ваної групи людей з певною метою. 
4. Піше пересування. 5. Група лю¬ 
дей, що рухається куди-небудь. 
ПОХІДНИЙ, а, е. І. Стосовний 

до похбду (у 1, 3 знач.). 2. Який ви¬ 
користовується у поході, експедиції; 
не стаціонарний. 
ПОХІДНЙЙ, а, е. Утворений, 

виведений і т. ін. з іншого подібно¬ 
го (про величину, форму і т. ін.). 
ПОХІТЛЙВИЙ, а, е. Сповнений 

похоті. □ похітлйвість, присл. по- 
хітлйво. 
ПОХМУРИЙ, а, е. І. Хмурий, 

з хмарами, дощем і т. ін. (про пого¬ 
ду). 2. Насуплений, у поганому на¬ 
строї. 3. Безрадісний, пов’язаний із 
тяжкими подіями. □ похмурість, 
присл. похмуро. 
ПОХОВАЛЬНИЙ, а, е. Стосов¬ 

ний до поховання. • похорбнний, 
погребальний. 
ПОХОВАТИ, аю, аєш, док. І. 

Здійснити похоронний обряд. 2. пе¬ 
рен. Забути що-небудь, зневіри¬ 
тися в чомусь. 3. Сховати щось, 
усе або багато чого-небудь у різних 
місцях. 
ПОХОДЖЕННЯ, я, с. 1. На- 

лежність за народженням до пев¬ 
ної національності, класу, місце¬ 
вості. 2. Виникнення чого-небудь 
внаслідок подій, процесів, явищ. 
ПОХОДИТИ, джу, диш, недок. 1. 

Належати за народженням до пев¬ 
ної національності, класу, місце¬ 
вості і т. ін. 2. тільки 3 ос. Виника¬ 
ти, утворюватися внаслідок якихось 
подій, процесів, явищ і т. ін. 
ПОХОПЛЮВАТИСЯ , ююся, 

юєшся, недок., похопитися, 
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хопліЬся, хбпишся, док. 1. Раптово 
пригадувати що-небудь, помічати 
якусь помилку, недогляд. 2. тільки 
док. Встигнути зробити що-небудь. 
3. тільки док. Поспішити зробити 
що-небудь. 
ПОХОРОН, у, ч. Обряд проводів 

і поховання тіла померлого. □ по- 
хорбнний, присл. похорбнно. 
ПОЦІЛУНОК, нку, ч. Дотик гу¬ 

бами до кого-, чого-небудь як вияв 
любові, ласки, поваги і т. ін. 
ПОЦІНУВАТИ, ую, уєш і ПО¬ 

ЦІНИТИ, ціню, ціниш. 1. Визначи¬ 
ти вартість майна, описуючи його. 
2. тільки поцінувати. Дати оцінку 
кому-, чому-небудь. 
ПОЧАСТИ, присл. 1. Не пов¬ 

ністю, частково. 2. Якийсь час. 
ПОЧАТКІВЕЦЬ, вця, ч:,узверт. 

початківцю. Автор, який починає 
творчий шлях. 
ПОЧАТКОВИЙ, а, е. 1. Який 

перебуває на початку чого-небудь. 
2. Елементарний, наданий в певно¬ 
му обсязі. // □ початкбвість. 
ПОЧАТОК, тку, ч. 1. Вихідний 

пункт протяжності предмета, пло¬ 
щини. 2. Перший момент вияву якої- 
небудь дії, явища. 3. Те, з чого 
починається твір, фільм. 4. Першо¬ 
джерело чого-небудь. 5. Першоеле¬ 
мент чого-небудь. 
ПОЧВАРА, и, ж. 1. Потвора, чу¬ 

довисько. 2. Уживається як лайка. 
ПОЧЕРК, у, ч. 1. Індивідуаль¬ 

на манера письма. 2. перен. Ма¬ 
нера виконання якої-небудь ро¬ 
боти. 
ПОЧЕРПАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОЧЕРПНУТИ, ну, неш, док. Здо¬ 
бувати знання, навички від чого- 
небудь. 
ПОЧЕСНИЙ, а, е. І Гідний по¬ 

ваги, пошани. 2. Призначений для 
вияву поваги, пошани. 3. Який ро¬ 
бить честь кому-небудь. 
ПОЧЕСТІ , тей, ми. Вияв поваги, 

пошани до кого-, чого-небудь. 

ПОЧЕТ, чту, ч. Особи, що су¬ 
проводжують високопоставлену 
особу. 
почивАти, аю, аєш, недок., 

почйти, йну, йнеш, док., заст. 1. 
Спати. 2. тільки недок. Покоїтися, 
лежати в труні. 
ПОЧИНАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОЧАТИ, чну, ЧНЄШ, ДОК. 1. При- 
ступати до якої-небудь дії, братися 
за яку-небудь роботу, справу. 2. 
Братися за що-небудь у першу чер¬ 
гу! 3. Походити від кого-, чого-не¬ 
будь. 
ПОЧУВАТИ, аю, аєш, недок., 

ПОЧАТИ, ую, уєш, док. 1. Перебу¬ 
вати в певному духовному або 
фізичному стані. 2. Сприймати 
зовнішній світ органами чуттів. 3. 
Відчувати наявність чого-небудь. 4. 
Інтуїтивно передбачати що-небудь. 
5. Розуміти, усвідомлювати що-не¬ 
будь. □ почування. 
ПОЧУВАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок., початися, уюся, уєшся, 
док. 1. Ставати чутним, сприйма¬ 
тися слухом. 2. розм. Бути в певно¬ 
му фізичному або духовному стані. 
3. тільки 3 ос. Бути відчутним, 
сприйманим органами чуттів. 4. 
розм. Відчувати що-небудь. 
ПОЧУТТЄВИЙ, а, е. 1. Той, що 

одержується за допомогою почуттів. 
2. Сприйманий почуттями. □ по¬ 
чуттєвість, присл. почуттєво. 
ПОЧУТТЯ, я, с. І. Психічні й фі¬ 

зичні відчуття людини. 2. Здатність 
сприймати навколишнє середовище. 
3. Стан людини, який викликається 
почуттєвим досвідом. 4. Емоції лю¬ 
дини. 5. Любов, кохання. 
ПОШАНА, и, ж. 1. Почуття по¬ 

ваги до кого-, чого-небудь. 2. 
Зовнішній вияв почуття поваги до 
кого-, чого-небудь. 
ПОШЕСТЬ, і, ж. 1. Масове за¬ 

разне захворювання людей або тва¬ 
рин. 2. перен. Явище, яке набуло 
масового поширення. 
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ПОШИРЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 
док., ПОШЙРИТИ, рю, риш, док. 
1. Робити ширшим, більшим за роз¬ 
мірами. 2. Робити більшим за об¬ 
сягом, змістом, складом. 3. Розши¬ 
рити сферу впливу чогось на кого-, 
шо-небудь. 4. Розповсюджувати що- 
небудь. □ поширюватися, пошйрю- 
вач. 
ПОШКОДЖУВАТИ, ую, уеш, 

недок., ПОШКОДИТИ, джу, диш, 
док. 1. Виводити що-небудь з ладу. 
2. Завдати прикрість людині або 
завадити якій-небудь справі. □ по¬ 
шкоджуваний, пошкбджений, по¬ 
шкодження. 
ПОШЛЮБИТИ, блю, биш, док. 

Повінчатися з ким-небудь. □ по¬ 
шлюблений. 
ПОШЛЮБНИЙ, а, е Який 

відбувається після шлюбу. 
ПОШТА, и, ж. 1. Державна ус¬ 

танова, яка здійснює пересилання 
і доставку адресатам листів, поси¬ 
лок, періодичних видань і т. ін. 2. 
Те, що пересилається, доставляєть¬ 
ся поштою. // □ поштовий. 
ПОШТАМТ, у, ч. Центральна по¬ 

штова установа в місті. 
ПОШТАР, я, */.; у зверт. по¬ 

штарю. Особа, яка розносить корес¬ 
понденцію адресатам. 
ПОШТЙВИЙ, ПОЧТЙВИЙ, а, 

е, розм. Який виявляє повагу до 
кого-небудь. □ поштйвість, по- 
чтйвкть, присл. поштйво, почтйво. 
ПОШТОВХ, у, ч. 1. Різкий корот¬ 

кий удар. 2. Різкий коливальний 
рух, струс. 3. Першопричина виник¬ 
нення чого-небудь. 
ПОШУК, у, ч. І. Розшукування 

чого-небудь. 2. Наукова робота, 
спрямована на відкриття нового. 3. 
військ. Розвідка із захопленням до¬ 
кументів, полоненого і т. ін. 
ПОШУКАТИ, аю, аєш, док. Шу¬ 

кати якийсь час. 
ПОЩАДА, и, ж. Вияв милосердя 

до кого-, чого-небудь. 

ПОЯВА, и, ж. Дія за знач, по- 
явйтися, появлятися. 
ПОЯВЛЯТИ, яю, яеш, недок., 

появйти , явлю, явиш, док., заст. 
1. Породжувати, покликати до жит¬ 
тя. 2. Показувати, відкривати що- 
небудь комусь. 
ПОЯВЛЯТИСЯ, яюся, яешся, 

недок., появйтися , явліЬся, 
явишся, док. 1. Прибувати куди-не¬ 
будь. 2. Приходити на якийсь час. 
3. Ставати видимим, доступним зо¬ 
рові. 4. Виходити у світ (про літе¬ 
ратурні твори, наукові монографії 
і т. ін.). 
ПОЯС, ч. 1. род. а. Довга смуга 

з шкіри, матерії і т. ін. для підпері¬ 
зування одягу в стані. 2. род. 
а. Стан, талія, поперек. 3. род. 
у, перен. Те, що має вигляд смуги. 
4. род. у, геогр. Частина поверхні 
земної кулі між двома меридіана¬ 
ми в 15е завширшки. 5. Частина по¬ 
верхні земної кулі між паралеля¬ 
ми, що становить собою певну 
кліматичну зону. 6. род. у. Смуга 
однорідних фізичних об’єктів. 
ПОЯСНЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 

док., ПОЯСИ ЙТИ, ню, нйш, док. І. 
Розповідаючи про що-небудь, роби¬ 
ти його зрозумілим. 2. Розкривати 
причини якоїсь дії чи явища. 3. 
Витлумачувати слова, поняття. 4. 
Мотивувати що-небудь. 5. Виправ¬ 
довуватися в чому-небудь. □ по¬ 
яснювати. 
ПРАВДА, и, ж. 1. Те, що відпо¬ 

відає дійсності. 2. Правдивість, пра¬ 
вильність. 3. Справедливість. 4. 
у знач, присудк. сл. Справді, на¬ 
справді. 5. у знач, вставн. сл. 
Справді. 
ПРАВДЙВИЙ, а, е. 1. Який 

відповідає істині. 2. Чесний, спра¬ 
ведливий. 3. Справжній, явний. 
□ правдйвість, присл. правдйво. 
ПРАВДОЛЮБ, а, ч. Той, хто бо¬ 

реться за правду, справедли¬ 
вість. 
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ПРАВЕДНИЙ, а, е. Який до¬ 
тримується релігійних заповідей. 
□ праведник, праведність, присл. 
праведно. 
ПРАВЕЦЬ, вця, ч. Гостре інфек¬ 

ційне захворювання, що характери¬ 
зується корчами. 
ПРАВИЙ1, а, е. Розташований на 

боці, протилежному лівому. 
ПРАВИЙ2, а, е. І. Який не має 

або не почуває за собою провини. 
2. Справедливий. 
ПРАВИЛО, а, с. 1. Положення, 

що виражає якусь закономірність. 
2. Принцип, яким керуються у жит¬ 
ті, громадській діяльності. 3. ми. 
Зібрання положень, що визначають 
порядок ведення або дотримання 
чого-небудь. 
ПРАВИЛЬНИЙ, а, е. 1. ІСТИН¬ 

НИЙ, який відповідає дійсності. 2. 
Справедливий. 3. Який відповідає 
встановленим нормам, правилам. 
// □ правильність, присл. пра¬ 
вильно. 
ПРАВЙТЕЛЬ, я, ч.\ узверт. пра- 

вйтелю. Керівник держави, країни. 
ПРАВИТИ ', влю, виш, недок. І. 

Керувати, здійснювати верховну 
владу над ким-, чим-небудь. 2. Роз¬ 
поряджатися ким-, чим-небудь. 3. 
Прямувати куди-небудь. 4. Справ¬ 
ляти, чинити що-небудь. 5. Викону¬ 
вати якісь призначення. 
ПРАВИТИ2, влю, виш, иедок. Го¬ 

ворити, здебільшого повторюючи ту 
саму думку, наполягати на чомусь. 
□ правлення. 
ПРАВЙЦЯ, і, ж.\ узверт. правй- 

це. Права рука. 
ПРАВЛІННЯ, я, с. 1. Період, 

протягом якого певна особа здій¬ 
снює верховну владу над ким-, чим- 
небудь. 2. Виборний орган, що ке¬ 
рує якоюсь установою, організацією 
і т. ін. □ правлінський. 
ПРАВЛЯЧИЙ, а, е. Який здій¬ 

снює керівництво, стоїть при владі 
в державі. 

ПРАВНИЙ, а, е. Який спираєть¬ 
ся на закон. 
ПРАВНЙК, а, ч. Юрист, фахівець 

з правознавства. 
ПРАВО, а, с. І. тільки оди. З а ко- 

нодавство. 2. Система норм поведін¬ 
ки, встановлена в суспільстві. 3. 
Наука, що займається юрисдик¬ 
цією. 
ПРАВОВГРНИЙ, а, е. і. Який 

суворо дотримується догматів, 
принципів певної віри, релігії. 2. 
Який сповідує іслам. 
ПРАВОМІРНИЙ, а, е. Який спи 

рається на закони розвитку приро¬ 
ди й суспільства. □ правомірність, 
правомірно. 
ПРАВОМОЧНИЙ, а, е. Який ко¬ 

ристується законним правом. 
□ правомочність. 
ПРАВОПИС, у, ч. Система за¬ 

гальноприйнятих правил, що визна¬ 
чають способи передачі мови на 
письмі. □ правопйсний. 
ПРАВОСВІДОМІСТЬ, мості, ж. 

Сукупність правових поглядів лю¬ 
дей. 
ПРАВОСЛАВНИЙ, а, е. І. Який 

стосується православ’я. 2. Який спо¬ 
відує православ’я. 
ПРАВОСЛАВ’Я, я, с. Один 

з трьох напрямків християнства 
(поряд з католицизмом, протестан¬ 
тизмом). 
ПРАВОСУДДЯ, я, с. 1. Судова 

діяльність держави, суд. 2. Розгляд 
судових справ. 
ПРАГМАТЙЗМ, у, ч. Філософ¬ 

ський напрям,за яким практична 
цінність знань означає їхню істин¬ 
ність. 
ПРАГНУТИ, ну, неш, иедок. І. 

Дуже хотіти чого-небудь. 2. Нама¬ 
гатися зробити що-небудь. □ праг¬ 
нення, прагнучий. 
ПРАКТИК, а, ч. 1. Той, хто на¬ 

був досвіду в результаті практич¬ 
ної діяльності. 2. Той, хто займаєть¬ 
ся практичною діяльністю. 3. 
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Практично, тверезо мисляча лю- І ПРАЦЕЗДАТНИЙ, а, е. Який 
дина. ^ 
ПРАКТИКА, и, ж. 1. Уся діяль¬ 

ність людей, спрямована на пере¬ 
творення матеріального світу. 2. 
Життя як сфера застосування й пе¬ 
ревірки достовірності певних теоре¬ 
тичних настанов або висновків. 3. 
Здійснення, проведення чогось. 4. 
Застосування й закріплення теоре¬ 
тичних знань учнів, студентів і т. ін. 
на виробництві. 
ПРАКТИКАНТ, а, ч.\ у зверт. 

практиканте. Той, хто проходить 
практику (у 4 знач.). □ практи¬ 
кантка. 
ПРАКТИКУВАТИ, ую, уєш, не- 

док. 1. Застосовувати щось на прак¬ 
тиці. 2. розм. Робити вправи для 
розвитку чого-небудь. // □ практи¬ 
куючий, практикуватися. 
ПРАКТИЦИЗМ, у, ч. 1. Захоп¬ 

лення практичною діяльністю при 
недооцінці значення теорії. 2. Діло¬ 
вий підхід до чогось. 
ПРАКТИЧНИЙ, а, е. 1. Який 

стосується практики (у 1 —3 знач.). 
2. Який безпосередньо керує ким-, 
чим-небудь. 3. Пов’язаний із засто¬ 
суванням на практиці певних знань. 
4. Який має життєвий досвід, добре 
розуміється на якихось справах. 
//□ присл. практично. 
ПРАЛЬНЯ, і, ж. Підприємство 

побутового обслуговування для 
прання і дальшої обробки бі¬ 
лизни. 
ПРАПОР, а, ч. Полотнище пев¬ 

ного кольору, часто з певним зоб¬ 
раженням, як символ держави. 
ПРАСУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Вирівнювати, вигладжувати гаря¬ 
чою праскою (одяг, тканину 
• т. ін.). 
ПРАТИ, перу, переш, недок. 1. 

Змивати бруд (з білизни, одягу, тка¬ 
нини і т. ін.). 2. Сильно мити (про 
Д°Щ). 3. Бити кого-, що-небудь. 
О пральний, прання. 

має здатність працювати. □ пра¬ 
цездатність. 
ПРАЦІВНИК, а, ч.\ у зверт. пра¬ 

цівнику. І. Трудяща людина, трудів¬ 
ник. 2. Член виробничого колекти¬ 
ву, що бере участь у трудовому 
процесі. //□ працівнйця. 
ПРАЦЮВАТИ , юю, юєш, недок. 

1. Трудитися. 2. Трудитися над ство¬ 
ренням чого-небудь. 3. Виконувати 
розумову роботу, шукаючи шляхи 
для розв’язання, вирішення чого- 
небудь. 4. Виконувати які-небудь 
обов’язки. 5. Діяти, функціонувати, 
виконувати своє призначення (про 
машини, пристрої, побутову техні¬ 
ку і т. ін.). 
ПРАЦЯ, і, ж. 1. Фізична або ро¬ 

зумова діяльність людини для ство¬ 
рення матеріальних чи духовних 
цінностей. 2. Трудовий процес, ро¬ 
бота. 3. Певний вид оплачуваної 
трудової діяльності. 4. Зусилля, на¬ 
пруження. 5. Матеріалізований ре¬ 
зультат якоїсь роботи. 
ПРАЦЬОВЙТИЙ, а, е. Який сум¬ 

лінно ставиться до роботи. □ пра- 
цьовйтість, присл. працьовйто. 
ПРЕВАЛЮВАТИ, ює, недок. 

Мати перевагу, переважати. □ пре¬ 
валювання. 
ПРЕВЕЛЕБНИЙ, а, е. Титул 

єпископа. 
ПРЕВЕНТЙВНИЙ, а, е. Який 

попереджає що-небудь, запобігає 
чомусь (про дії, заходи і т. ін.). 
ПРЕДМЕТ, а, ч. 1. Матеріальне 

конкретне явище, що сприймається 
органами чуття. □ предметний. 2. 
Логічне поняття, що становить зміст 
думки. 3. Об’єкт пізнання, творчості, 
практики; те, на що спрямована 
пізнавальна, творча і т. ін. діяль¬ 
ність кого-, чого-небудь. □ пред¬ 
метність. 4. Коло знань, що стано¬ 
вить окрему навчальну дисципліну. 
ПРЕДОК, дка, ч.\узверт. предку. 

1. Старший родич по висхідній лінії 
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з боку матері або батька. 2. перев. 
ми. Попередники сучасних поколінь. 
ПРЕДСТАВЛЯТИ, яю, гієш, не¬ 

док., ПРЕДСТАВИТИ, влю, виш, 
док. 1. Знайомити з кимось, назива¬ 
ти або характеризувати кого-небудь. 
2. тільки не док. Бути представ¬ 
ником кого-, чого-небудь, діючи за 
його дорученням чи від його імені. 
□ представнйк, представнйцтво, 
представнйцький. 3. Зображува¬ 
ти, змальовувати кого-, що-небудь 
у творах літератури, мистецтва 
1 т. ін. 4. Порушувати питання про 
нагороду чи підвищення по 
службі. 
ПРЕДСТАТИ, ану, анеш, док., 

книжн. З’являтися перед ким-, чим- 
небудь. 
ПРЕДТЕЧА, і, ч. і ж., книжн., 

уроч. 1. Особа, що своєю діяльністю 
підготувала умови для діяльності 
інших. 2. перен. Явище, подія, що 
підготувала ґрунт для наступних 
явищ, подій. 
ПРЕД’ЯВЛЯТИ , яю, яєш, не- 

док., ПРЕД’ЯВИТИ, явлю, явиш, 
док. 1. Показувати якийсь доку¬ 
мент (звичайно на підтверджен¬ 
ня чого-небудь). □ пред’явнйк. 2. 
Висувати якісь вимоги щодо кого, 
чогось. 
ПРЕЗИДЕНТ, а, ч:, узверт. пре¬ 

зиденте. І. Обраний на певний строк 
глава держави. 2. Виборний голо¬ 
ва, керівник організації, установи, 
компанії, фірми і т. ін. □ президент¬ 
ство, президентський. 
ПРЕЗИДІЯ, ї, ж:, узверт. презй- 

діє. 1. Виборний орган для ведення 
зборів, з’їзду тощо. 2. Постійний 
керівний колегіальний орган деяких 
організацій і установ. 
ПРЕЗИРЛИВИЙ, а, е. Який ви¬ 

ражає презирство. □ презйрливість. 
ПРЕЗИРСТВО, а, с. 1. Почуття 

повної зневаги до кого-, чого-небудь. 
2 Зневажливе ставлення до кого-, 
чого-небудь. 

ПРЕЙСКУРАНТ, а, ч. Довідник 
цін на різні види і сорти товарів 
або на певні послуги. 
ПРЕЛЮДІЯ, ї, ж. І. Вступ до 

музичного твору. 2. Музична п’єса, 
переважно для фортепіано. 3. пе¬ 
рен. Те, що здійснюється як вступ 
до головного. 
ПРЕМ’ЄРА, и, ж. Перша виста¬ 

ва в театрі, перший показ концерт¬ 
ної, циркової програми. 
ПРЕМІЮВАТИ, юю, юєш, недок. 

і док. Нагороджувати премією. 
□ премійбваний. 
ПРЕМІЯ, ї, ж. І. Нагорода (пе¬ 

реважно грошова) за успіхи чи за¬ 
слуги в певній галузі діяльності. 2. 
Грошова винагорода за кращий 
художній, мистецький твір, наукову 
працю. 3. Грошова винагорода за 
перевиконання виробничих норм. 
ПРЕПАРАТ,у, V. 1. Частина рос¬ 

линного або тваринного організму, 
призначена і підготовлена для до¬ 
слідження. 2. спец. Речовина, при¬ 
готовлена для хімічного аналізу. 3. 
спец. Хімічний або фармацевтичний 
продукт лабораторного чи фабрич¬ 
ного виготовлення. □ препаратйв- 
ний,препарувати. 
ПРЕРОГАТИВА, и, ж., книжн. 

Виконавче право державного орга¬ 
ну чи службової особи здійснювати 
щось. 
ПРЕСТИЖ, у, ч. Авторитет, 

вплив, який має хто-, що-небудь. 
ПРЕСТОЛ, у, ч. 1. Трон монархів. 

2. рел. Місце, на якому зображений 
Бог, що сидить на троні. 3. рел. Ви¬ 
сокий чотирикутний столик, що 
стоїть у центрі вівтаря. 
ПРЕТЕНДУВАТИ, ую, £єш, 

недок. Ставити певні вимоги, за¬ 
являти свої права на кого-, що- 
небудь. 
ПРЕТЕНЗІЙ Н И Й, а, е. Який 

виявляє у чомусь свою оригіналь¬ 
ність, підкреслює свою надзвичай¬ 
ність. □ претензійність. 
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ПРЕТЕНЗІЯ, Т, ж. 1. перев. ми. 
Вимагання чого-небуль від когось. 
2. Вияв незадоволення ким-, чим- 
небудь, часто необгрунтований. 3. 
Прагнення виділитися чимось серед 
інших. 
ПРЕЦЕДЕНТ, у, Ч. 1. Дія, вчи¬ 

нок, випадок, що стався у минуло¬ 
му і є прикладом або виправдан¬ 
ням для наступних подібних дій, 
вчинків, випадків. 2. Рішення суду, 
яке в подальшому € взірцем для 
судів при розв’язуванні аналогічних 
справ. 
ПРИБАВЛЯТИ, йю, яєш, недок., 

ПРИБАВИТИ, влю, виш, док. 1. 

Додавати що-небудь до чогось. 2. 
Говорити або писати на додаток до 
сказаного чи написаного. // □ при¬ 
бавляння. 
ПРИБІЧНИК, а, V.; узверт. при¬ 

бічнику. Той, хто підтримує, захи¬ 
щає кого-, що-небудь, поділяє чиїсь 
погляди. 
ПРИБЛИЗНИЙ, а, е. Не зовсім 

точний. □ приблизність, присл. при- 
блйзно. 
ПРИ БЛ УДА, и, ч. і ж. 1. зневажл. 

Той, хто пристав до когось. 2. За¬ 
йшла, немісцева людина. 3. жарт. 
Про того, хто не може всидіти дома. 
ПРИБЛУДИТИСЯ, блуджуся, 

блудишся, док., розм. Блукаючи, 
потрапити куди-небудь. 
ПРИБЛУДНИЙ, а, е. Який ви¬ 

падково опинився де-небудь. 
ПРИБОРКУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ПРИБОРКАТИ, аю, аєш, док. 
І - Підкоряти тварину волі людини. 
2. перен. Утихомирювати, заклика¬ 
ти до порядку. 3. Справляючи вплив 
на чий-небудь характер, змінювати 
його. 4. Стримувати прояв, зменшу¬ 
вати силу, ШВИДКІСТЬ І Т. ІН. ЧОГО- 

Небудь. □ приборканий, приборкан¬ 
ня, приббркування, приббркувач. 
ПРИБУТОК, тку, ч. 1. Сума, яка 

складає різницю між доходом і ви¬ 
тратами. 2. Дохід, одержуваний від 

якого-небудь роду діяльності. 3. 
Приріст, збільшення чого-небудь. 
□ прибутковий. 
ПРИВАБЛИВИЙ а, е. 1. Який 

викликає захоплення своїми якос¬ 
тями, властивостями. 2. Який при¬ 
носить задоволення, насолоду. 3. 
Який викликає інтерес. □ приваб¬ 
ливість, присл. привабливо. 
ПРИВАБЛЮВАТИ, юю, юєш, 

не док., ПРИВАБИТИ. блю, биш, 
док. 1. Викликати у кого-небудь інте¬ 
рес. 2. Звертати на себе чиюсь ува¬ 
гу. 3. Якимись принадами спокуша¬ 
ти приходити до когось, куди-небудь. 
4. Викликати в кому-небудь доб¬ 
розичливе ставлення, симпатію. 
// □ приваблення, приваблювання, 
приваблюваний, приваблюючий. 
присл. привабливо. 
ПРИВАРОК, рку, ч. Продукти 

для приготування гарячої їжі. 
ПРИВАТНИЙ, а, е. 1. Який 

належить окремій особі (особам), 
не державний. 2. Який стосується 
окремої особи (осіб); особистий. 
□ присл. приватно. 
ПРИВАТНО... Пер ша частина 

складних слів, що відповідає слову 
приватний у 1 знач., напр.: приват¬ 
ногосподарський. 
ПРИВЕРТАТИ, аю, аєш, недок., 

ПРИВЕРНУТИ, верну, вернеш, 
док. 1. Приваблювати (чий-небудь 
погляд). 2. Спонукати приєднатися 
до кого-, чого-небудь; стати чиїмсь 
прибічником. 3. Викликати позитив¬ 
не ставлення до когось. 4. Підкоряти 
кого-, що-небудь. 5. розм. На¬ 
правляти когось, щось у який-не- 
будь бік. □ привернений, привер¬ 
нення, привернутий. 
ПРЙВИД, у, ч. 1. Дух померло¬ 

го, який привиджується людині. 2. 
Неясні, ледь помітні контури чого- 
небудь. 
ПРИВИДЖУВАТИСЯ, уюся, 

уєшся, ПРИВИДЖАТИСЯ, аюся, 
аєшся, недок., ПРИВЙДІТИСЯ. 
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джуся, дишся, док. Поставати в уяві 
або уві сні. 
привід, воду, ч. Підстава, при¬ 

чина яких-небудь дій, вчинків. 
ПРИВІЛ£И, ю, ч. Пільга, пере¬ 

вага, яку закон надає особі чи осо¬ 
бам. □ привілеєвий. 
ПРИВІТ, у, ч. 1. Вираження доб¬ 

розичливого ставлення до кого-не- 
будь. 2. Слова, які виражають доб¬ 
розичливе ставлення до кого-небудь. 
ПРИВІТАЛЬНИЙ, а, е. Який 

містить привітання. □ присл. при¬ 
вітально. 
ПРИВІТНИЙ, а, е. 1. Який ви¬ 

ражає щирість, доброзичливість до 
когось. 2. У якому гостинно зустрі¬ 
чають кого-небудь. □ привітність, 
присл. привітно. 
ПРИГАДУВАТИ, ую, уєш, не- 

док:, ПРИГАДАТИ, бю, аєш, док. 
І. Поновлювати в пам’яті, згадува¬ 
ти щось, когось. 2. розм. Нагадува¬ 
ти якимись рисами кого-небудь. 3. 
розм. Нагадувати кому-небудь щось 
сказане чи зроблене ним раніше. 
□ пригаданий, пригадуватися 
ПРИГІРОК, рка, ч. Невеликий 

пагорб, пагорбок. 
ПРИГОДА, и, ж. 1. Те, що тра¬ 

пилось з ким-небудь (часто неперед¬ 
бачене, несподіване). 2. перев. ми. 
Події, які трапляються під час по¬ 
дорожей, мандрівок. 
ПРИГОДИТИСЯ, джуся, дйшся, 

док. Виявитися придатним, по¬ 
трібним, корисним для кого-, чого- 
небудь. 
ПРИГОЛОМШУВАТИ, ую, уєш, 

не док., ПРИГОЛОМШИТИ, шу, 
шиш, док. 1. Сильним ударом (зви¬ 
чайно по голові) позбавляти свідо¬ 
мості. 2. перен. Викликати паніку, 
замішання. □ приголбмшування, 
приголбмшливий, приголомшений, 
приголбмшуючий, присл. приголбм- 
шливо. 
ПРЙГОЛОСНИЙ, а, е, лінгв. 

Який утворюється внаслідок прохо¬ 

дження струменя видихуваного по¬ 
вітря через перепону в якомусь 
місці мовного апарату. 
ПРИГОРЩА, і, ж. 1. Обидві 

кисті рук, складені так, що в них 
можна тримати щось покладене, 
насипане. 2. Те, що вміщається 
у пригорщах. 3. перен. Незначна 
кількість чого-, кого-небудь. 
ПРИГОЩАТИ, бю, аєш, ПРИ¬ 

ГОЩУВАТИ, ую, уєш, недок., 
ПРИГОСТЙТИ, ощ^, остйш, 
док. 1. Виявляючи гостинність, ча¬ 
стувати їжею, питвом. 2. перен., 
розм. Бити, наказувати кого-небудь. 
□ пригощання. 
ПРИДАТНИЙ, а, е. Здатний ро¬ 

бити, виконувати що-небудь. □ при¬ 
датність. 
ПРИДАТОК, ч. 1. род. тка. Те, 

що, не маючи самостійного значен¬ 
ня, є доповненням, додатком до чого- 
небудь. 2. род. тка, спец. Відросток 
(у людини, тварини, рослини). 
ПРИДБАВАТИ, бю, аєш, недок., 

рідко, ПРИДБАТИ, бю, аєш, док. 
1. Ставати власником чого-небудь 
(перев. купуючи). 2. Знайти собі 
друзів, товаришів. 3. тільки док., 
перен. Зазнати щастя, біди і т. ін. 
// □ прйдбаний, придбання. 
ПРИДІЛЯТИ, гію, йєш, недок., 

ПРИДІЛЯТИ, ДІЛЮ, ДІЛИШ, ДОК. 1. 

Присвячувати кому-, чому-небудь 
певний час. 2. розм. Віддавати що- 
небудь у чиєсь володіння. 
ПРИЄМНИЙ, а, е. 1. Який ви¬ 

кликає задоволення, втіху, радість. 
2. Який подобається. □ приємність, 
присл. прибмно. 
ПРИЗВОДИТИ, джу, диш, не¬ 

док., ПРИЗВЕСТИ, еду, едбш, док. 
1. Доводити кого-небудь до якогось 
стану, перев. негативного. 2. Спри¬ 
чиняти що-небудь, перев. нега¬ 
тивне. 
ПРЙЗВУК, а, ч. Додатковий, ко¬ 

роткий і невиразний звук, який су¬ 
проводжує основний звук. 
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ПРИЗЕМКУВАТИЙ. а, е, розм. 
1. Невисокого росту І кремезний. 2. 
Низькорослий (про тварин). 3. 
З низькими будівлями (про посе¬ 
лення). 4. Низький (про будівлі, спо¬ 
руди). 
ПРИЗЕМЛЮВАТИ, юю, ПРИ¬ 

ЗЕМЛЯТИ, йю, яєш, недок., ПРИ¬ 
ЗЕМЛЯТИ, лю, лйш, док. 1. Здій¬ 
снювати посадку (літака, гелікоп¬ 
тера і т. ін.). 2. Робити буденним, 
прозаїчним. // □ приземлений, при¬ 
земленість, приземлення. 
ПРИЗЕМЛЮВАТИСЯ , ююся, 

юєшся, ПРИЗЕМЛЯТИСЯ, яюся, 
яєшся, недок., ПРИЗЕМЛИТИСЯ, 
люся, лйшся, док. Спускатися на 
землю. 
ПРИЗЕМЛЕНИЙ, а, е. 1. Розта 

шований при самій землі. 2. Який 
має невелику висоту, низький. 3. 
Який безпосередньо прилягає до 
землі. 
ПРИЗЕР, а, ч:, узверт. призере. 

Той, хто зайняв призове місце у зма¬ 
ганнях, одержав приз. 
ПРИЗИВАТИ, аю, аєш, недок., 

ПРИЗВАТИ,зову,зовеш, док. Бра¬ 
ти на військову службу. □ призи¬ 
ватися, призватися. 
ПРИЗМА, и, ж. 1. Многогранник 

з двома рівними паралельними ос- 
новами-многокутниками і бокови¬ 
ми гранями — паралелограмами. 2. 
Предмет з прозорої речовини приз¬ 
матичної форми. □ призматйчний. 
ПРИЗНАВАТИ, аю, а£ш, недок., 

ПРИЗНАТИ, аю, аєш, док. 1. Ви¬ 
знаючи правдивим, справедливим 
Що-небудь, погоджуватися з чимось. 
2. Вважати кого-, що-небудь вартим 
уваги, цінувати когось, щось. 3. Роз¬ 
цінювати кого-, що-небудь якось. 
О прйзнаний, признання. 
признаватися, аюся, аєшся, 

недок., ПРИЗНАТИСЯ , аюся, 
аєшся, док. 1. Говорити правду про 
себе. 2. Освідчуватися в коханні. 3. 
Визнавати правдивість чого-небудь. 

ПРИЗНАЧАТИ, аю, аєш, недок., 
ПРИЗНАЧИТИ, ачу, ачиш, док. 1. 
Намічати віддати кому-небудь 
щось. 2. Встановлювати кому-не¬ 
будь щось (зарплату, пенсію і т. ін.). 
3. Намічати кому-небудь щось для 
тимчасового користування. 4. Ви¬ 
значати наперед що-небудь. 5. 
Надавати кому-небудь офіційне 
право займати якусь посаду. □ при¬ 
значений, призначення. 
ПРИЗНАЧАТИСЯ , ається, не¬ 

док. 1. Мати певне призначення, 
служити для чого-небудь. 2. Нале¬ 
жати кому-небудь. 
ПРИЙДЕШНІЙ, я, є. Який на 

стане, відбудеться, здійсниться 
в майбутньому. □ прийдешність. 
ПРИЙМАТИ, аю, аєш, недок.. 

ПРИЙНЯТИ, прийму, прйймеш, 
док. 1. Брати до рук, на плечі і т. ін., 
від когось або звідкись кого-, що- 
небудь. 2. Давати згоду взяти собі 
що-небудь запропоноване. 3. Пого¬ 
джуватися з чим-небудь. 4. Затвер¬ 
джувати що-небудь на зборах, за¬ 
сіданнях і т. ін. 5. Знайомлячись 
із станом справ якого-небудь гос¬ 
подарства, установи, організації 
і т. ін., брати на себе керівництво 
ними. 6. Виконувати якусь гігієніч¬ 
ну, лікувальну і т. ін. процедуру. 7. 
Терпіти, переживати що-небудь. 8. 
Вислуховувати що-небудь, реагува¬ 
ти певним чином. 9. Розцінювати 
кого-, що-небудь певним чином. 10. 
Дозволяти кому-небудь увійти ку¬ 
дись. 11. Допускати в своє товари¬ 
ство. 12. Зустрічати кого-небудь пев¬ 
ним чином. 13. Набирати якогось 
вигляду, характеру. 14. Уміщувати 
в себе що-небудь, завантажувати¬ 
ся чимсь. // □ приймання. 
ПРИЙМАЧ, а, ч. 1. Те, що при¬ 

ймає, вбирає що-небудь. 2. Прилад 
для приймання звуку, світла, ви¬ 
промінювання і т. ін. 
ПРИЙМЕННИК, а, ч., грам. 

Незмінне службове слово, що 
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вказує на відношення керованого 
іменника, а також займенника 
і числівника до керуючого слова. 
ПРИЙМЕННИКОВИЙ, а, е. 

Який уживається з прийменни¬ 
ком. 
ПРЙЙМИ, ів, мн. Життя в чужій 

родині. 
ПРИЙНЯТНИЙ, а, е. Який 

відповідає певним вимогам. 
ПРЙЙШЛ ИЙ, а, е. 1. Який прий¬ 

шов куди-небудь. 2. Який з’явився 
з іншого середовища серед пов’яза¬ 
них між собою якимось чином лю¬ 
дей. 
ПРЙКАЗКА, и, ж. Народний 

вислів, часто римований, близький 
до прислів’я, але без властивого 
прислів’ю повчального змісту. 
□ приказкбвий. 
ПРИКИДАТИ , аю, аєш, недок., 

ПРИКЙНУТИ, ну, НЄШ, ДОК. 1. 
Роздумуючи, міркуючи, розрахо¬ 
вуючи, визначати кількість. 2. Ви¬ 
значати що-небудь приблизно. 3. 
перен. Розмірковуючи, думати, зва¬ 
жувати. 
ПРИКИДАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок., П РИКЙНУТИСЯ, нуся, 
нешся, док. Навмисне створюва¬ 
ти певне враження про свої дії, 
стан, ставлення до кого-, чого-не¬ 
будь. 
ПРИКИПАТИ. аю, аєш, недок., 

ПРИКИПІТИ, плю, пйш, док. 1. 
Міцно приставати до чого-небудь. 
2. Щільно притулившись до чого- 
небудь, пригорнувшись до когось, 
залишитися непорушним. 3. Зали¬ 
шатися непорушним на якомусь 
місці. 4. Уважно виконувати яку- 
небудь роботу, не відриваючись від 
неї. □ прикипілий. 
ПРИКЛАД, у, ч. 1. Те, що варто 

наслідувати. 2. Конкретний вияв 
чого-небудь, особливість діяльності 
або поведінки якоїсь особи. 3. Ма¬ 
тематичне завдання, що потребує 
розв’язання. 

ПРИКЛАДНИЙ, а, е. Який має 
практичне значення, не теоретич¬ 
ний. 
ПРИКМЕТА, и, ж. 1. Відмінна 

ознака когось, чогось. 2. тільки мн. 
Чийсь зовнішній вигляд. 3. Зов¬ 
нішній вияв, ознака чогось. 4. Пред¬ 
метний доказ чого-небудь. 5. Основа 
передбачення чого-небудь. □ прик¬ 
метний. 
ПРИКМЕТНИК, а, ч.у грам. Ча¬ 

стина мови, що виражає ознаку 
предмета і сполучається з іменни¬ 
ком, узгоджуючись з ним у роді, 
числі й відмінку. □ прикметни¬ 
ковий. 
ПРИКОРДОННИЙ, а, е. 1. Роз¬ 

ташований біля кордону, вздовж 
кордону. 2. Призначений для охо¬ 
рони кордону. □ прикордбнник, при- 
кордбння. 
ПРИКРАСА, и, ж. 1. Те, що оз¬ 

доблює або служить для озлоблен¬ 
ня чого-небудь. 2. Те, що своєю на¬ 
явністю, присутністю додає краси 
чому-небудь. 3. Те, що прикрашаю¬ 
чи, створює більш позитивне вра¬ 
ження від чогось, ніж є насправді. 
ПРИКРАШАТИ, аю, аєш, ПРИ¬ 

КРАШУВАТИ, ую, уеш, недок., 
ПРИКРАСИТИ. ашу, асиш, док. 1. 
Надавати привабливого вигляду 
кому-, чому-небудь, оздоблюючи 
чимсь. 2. Додавати краси кому-, 
чому-небудь своєю появою або на¬ 
явністю. 3. Поліпшувати що-небудь, 
збагачуючи чимось. 4. Видавати 
дійсне за краще, ніж воно є на¬ 
справді. □ прикрашання, прикра¬ 
шення, прикрашування, прикраше¬ 
ний, прнсл. прикрашено. 
ПРИКРИИ, а, е. 1. Який викли¬ 

кає негативні емоції, образу. 2. заст. 
Дуже сильний. □ прикрість. 
ПРЙКРОЩІ, ів, мн. 1. Не 

приємні події, невдачі, злидні і т. ін. 
2. Почуття незадоволення, досади. 
ПРЙЛАД, у, ч. 1. Спеціальний 

пристрій, призначений для певної 
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мети. 2. Інструмент, який викорис¬ 
товується при виконанні якоїсь дії. 
□ приладдя. 
ПРИЛУЧАТИ. аю, аєш, нелок., 

ПРИЛУЧЙТИ, лучу, лучиш, ДОК. 
1. Додавати що-небудь до чогось, 
прикладаючи. 2. Приєднувати 
що-небудь до чогось, об’єднувати 
з чимсь. 3. Приймати кого-небудь 
до своєї компанії, до складу яко¬ 
гось товариства. 4 Заохочувати 
кого-небудь до участі в чомусь. 5. 
Давати можливість пізнавати 
що-небудь. □ прилучений, при¬ 
лучення. 
ПРИЛУЧАТИСЯ, аюся, аєшся, 

нелок., ПРИЛУЧИТИСЯ, лучуся, 
лучишся, док. 1. Підходячи до кого- 
небудь, приєднуватися. 2. Ставати 
належним до якогось товариства, 
групи людей. 3. Починати брати 
участь у дії, яка виконується іншим 
або іншими. 4. Пізнавати що-не¬ 
будь. 5. З’являтися на додаток до 
чого-небудь. 
ПРИЛЮДНИЙ, а, е. Який відбу¬ 

вається, здійснюється у присутності 
людей. □ прилюдність, присл. при¬ 
людно. 
ПРИМАРА, и, ж. 1. Те, що при¬ 

снилося, примарилося. 2. Те, що не 
відповідає справжньому уявленню 
про дійсність. 3. Нереальна, вига¬ 
дана істота із страхітливою зовніш¬ 
ністю. 4. Неминуча загроза чого- 
небудь. □ примарний, примарність, 
присл. примарно. 
ПРИМІРНИК, а, ч. Одиничний 

предмет з роду однорідних; екземп¬ 
ляр (перев. про якийсь друкований 
або рукописний текст). 
ПРИМІРЯТИ, яю, яєш, ПРИ¬ 

МІРЮВАТИ, юю, юєш, нелок., 
ПРИМІРЯТИ, яю, яєш, док. 1. 
Прикладаючи що-небудь до чогось, 
визначати відповідність за розмі¬ 
ром. 2. Порівнюючи в думці кого-, 
Що-небудь з кимось, чимось. □ при¬ 
міряння. 

ПРИМІТЙВ, а, ч. 1. Те, що 
відзначається низьким ступенем 
розвитку. 2. Те, що відзначається 
спрощеністю. 
ПРИМІТИВІЗМ, у, ч. 1. Низький 

або початковий ступінь розвитку 
чого-небудь. 2. Спрощення чого-не¬ 
будь. 
ПРИМІТИЗУВАТИ, ую, уєш, 

недок. і док. Спрощувати, збідню¬ 
вати що-небудь. 
ПРИМІТИВНИЙ, а, е. 1. Який 

перебуває на низькому або почат¬ 
ковому ступені розвитку. 2. Який 
відзначається спрощеністю, збід- 
неністю. 3. Який не відзначається 
глибиною змісту. □ примітйвність, 
присл. примітивно. 
ПРЙМУС, у, ч. Натиск з чийо¬ 

гось боку, примушування. 
ПРИМУСОВИМ, а, е. 1. Який 

здійснюється через натиск з чийо¬ 
гось боку. 2. Який спричиняється 
обставинами, не залежний від волі 
й бажання. □ примусбвість, присл. 
примусбво. 
ПРИМУШУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ПРИМУСИТИ, ушу, усиш, 
док. 1. Вимагати в кого-небудь 
щось виконати незалежно від його 
волі й бажання. 2. Своєю пове¬ 
дінкою, діями, вчинками ви¬ 
кликати певні дії, вчинки, стан, 
ставлення до чого-небудь і т. ін. 
у когось іншого. 3. Своїми діями, 
зусиллями зумовлювати вияв 
чого-небудь. □ примушений, 
примушування, присл. приму¬ 
шено. 
ПРЙМХА, и, ж. 1. Несподіване, 

не обґрунтоване бажання, вияв 
неврівноваженості. 2. тільки мн. 
Надмірність у розвагах, предметах 
розкоші. 3. Особливість поведінки, 
характеру, звичок людини. 4. Особ¬ 
ливість вияву чого-небудь, не¬ 
сподівані відхилення у чомусь. 
// □ примхливий, примхливість, 
присл. примхливо. 
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ПРИНАГІДНИЙ, а, е. І. Який 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ у зв’язку з нагодою. 
2. Який трапляється іноді, час від 
часу. // □ присл. принагідно. 
ПРИНАДА, и, ж. 1. Те, чим при¬ 

наджують рибу, птаха, звіра і т. ін. 
2. Хто- або що-небудь, ідо викорис¬ 
товується як засіб для принаджу¬ 
вання кудись. 3. Спокуса. 4. Краса, 
привабливість. 5. Позитивна якість, 
якою відзначається що-небудь. 
// □ принадний, принадність, присл. 
принадно. 
ПРИНАДЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ПРИНАДИТИ, джу, диш, 
док. 1. Викликати прихід, появу 
кого-небудь якимось засобом. 2. За¬ 
охочуючи чим-небудь, викликати 
бажання займатися чимось. 3. За¬ 
цікавлюючись чимось, зав’язувати 
стосунки з ким-небудь. 4. Виклика¬ 
ти певний інтерес своїми перевага¬ 
ми. // □ принаджений, принаджен¬ 
ня, принаджування. 
ПРИНАЙМНІ, присл. 1. У вся¬ 

кому разі. 2. Щонайменше. 
ПРЙНЦИП, у, ч. 1. Основне 

положення якої-небудь наукової 
системи, теорії і т. ін. 2. Відмінна 
ознака, покладена в основу ство¬ 
рення або здійснення чого-небудь. 
3. Норма, правило, переконання, 
яким керується хто-небудь у житті, 
поведінці. // □ принципбвий, прин- 
ципбвість, присл. принципово. 
ПРИПАДОК, дку, ч. Раптовий, 

відносно недовготривалий гострий 
вияв певної хвороби. 
ПРИПАРКА, и, ж. 1. Лікуваль¬ 

на процедура, що полягає в прикла¬ 
данні до тіла чого-небудь гарячого. 
2. перен.у ірон. Тілесне покарання 
різками, киями. □ припарковий. 
ПРИПАСОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ПРИПАСУВАТИ, ую, уєш, 
док. 1. Прилаштовувати що-небудь 
до чогось відповідно до розміру, 
форми і т. ін. 2. Встановлювати що- 
небудь відповідно до потреб вико¬ 

ристання. 3. Поміщати що-небудь 
у якомусь місці. // □ припасб- 
ваний, припасування, припасбву- 
ватися. 
ПРИПИНЯТИ, яю, гієш, недок., 

ПРИПИНЙТИ, ПИНЮ, ПЙНИШ, ДОК. 
1. Зупиняти рух кого-, чого-небудь 
перев. на якийсь час. 2. Перестава¬ 
ти рухатися. 3. Зупинити яку-небудь 
подію, процес, стан і т. ін. 4. Пе¬ 
реставати виконувати на якийсь 
час яку-небудь дію, якийсь процес. 
// □ припинений, припйнення. 
ПРЙПИС1, у, ч. 1. Певний поря¬ 

док, установлений керівними орга¬ 
нами держави, установи, підпри¬ 
ємства і т. ін. 2. Основне правило 
якого-небудь вчення, моралі і т. ін. 
3. Вказівка або порада діяти пев¬ 
ним чином. 
ПРЙПИС2, у, ч. Те, що дописане 

до якогось тексту. 
ПРИПЙСКА, и, ж. 1. Те, що до¬ 

писане до якогось тексту. 2. Пере¬ 
більшення яких-небудь даних в офі¬ 
ційному документі. 
ПРИПУСКАТИ аю, аєш, недок., 

ПРИПУСТЙТИ, ущу, устиш, ДОК. 
1. розм. починати швидко іти, бігти, 
летіти і т. ін. 2. розм. Відміряти 
більше, ніж потрібно. 3. Мити (про 
дощ). 4. кул. Варити з невеликою 
кількістю рідини, жиру. 
ПРИПУСКАТИ2, аю, аєш, недок, 

ПРИПУСТЙТИ, ущу, устиш, док. 
1. Вважати за можливе, ймовірне 
що-небудь. 2. перев. із запереч. 
Примиритися з чим-небудь, не пе¬ 
решкоджаючи здійсненню чого-не¬ 
будь, перев. небажаного. 3. розм. 
Впускати кого-небудь кудись. 
ПРИРІКАТИ, і ю, аєш, недок., 

ПРИРЕКТИ, ечу, ечеш, док. І. Ви¬ 
значати кому-небудь якусь долю, 
перев. недобру. 2. Провіщати що- 
небудь комусь. 3. Своїми діями, 
впливом спричиняти кому-небудь 
щось, перев. негативне. 4. Обіцяти 
що-небудь. 
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ПРИРІСТ, прйросту, ч. тільки 
одн. Збільшення в розмірах, в кіль¬ 
кості, в потужності і т. ін. 
ПРИРОДА, и, ж:, у зверт. при¬ 

родо. 1. Органічний і неорганічний 
світ у всій сукупності, шо є об’єктом 
людської діяльності й пізнання. 2. 
Навколишнє географічне середови¬ 
ще. □ природник, природничий. 3. 
Місцевість за межами великих міст, 
поселень. 4. Сукупність фізичних та 
психічних особливостей, які форму¬ 
ють особистість людини і проявля¬ 
ються в її діях, поведінці. 5. Су¬ 
купність основних якостей, 
властивостей чого-небудь. • суть, 
сутність □ природний, природ¬ 
ність, присл. природно. 
ПРИРОДНО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
природа у І знач., напр.: природно- 
кліматичний. 
ПРИРУЧАТИ, аю, аєш, недок., 

ПРИРУЧИТИ, ручу, ручиш, док. 
Робити ручним, свійським. □ при¬ 
ручений, приручатися, приру¬ 
ченість, приручення. 
ПРИСАДКУВАТИЙ, а, е. 1. Не¬ 

високий на зріст, але міцний, кре¬ 
мезний. 2. Низький, але широкий. 
// □ присадкуватість. 
ПРИСВІЙНИЙ, а, е, грам. Який 

виражає належність. □ присвій¬ 
ність. 
ПРИСВОЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., ПРИСВОЇТИ, ою, оеш, док. 
Привласнювати, робити що-небудь 
чуже своєю власністю. □ при¬ 
своєний, присвбєння, присвбювання. 
ПРИСВЯЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ПРИСВЯТЙТИ, ячу, ятиш, 
Док. 1. Призначити, адресувати або 
Дарувати щось кому-небудь (про 
твір літератури або мистецтва). 2. 
Витрачати на кого-, що-небудь, при¬ 
діляти □ присвячення, присвяче¬ 
ний, присвячувати. 
ПРИСКОРЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ПРИСКОРИТИ, рю, риш, 

док. 1. Робити що-небудь швидшим, 
збільшувати швидкість чогось. 2. 
Робити що-небудь частішим. 3. Вик¬ 
ликати, зумовлювати швидше, ніж 
звичайно, протікання якого-небудь 
процесу, розвитку чогось. □ при- 
скбрений, прискорення, прискорюван¬ 
ня, прискбрюватися, прискорювач. 
ПРИСЛІВНИК, а, ч. Незмінна 

частина мови, що виражає ознаку 
дії, стану, якості чи вказує на різні 
обставини, за яких відбувається дія. 
ПРИСЛІВ’Я, я, с. Влучний 

вислів, часто ритмічний, афористич¬ 
ний за змістом, який у стислій формі 
узагальнює різні явища життя. 
ПРИСЛУГОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок, ПРИСЛУЖУВАТИ, ую, 
уєш, недок. 1. заст. Виконувати обо¬ 
в’язки слуги, прислуги. 2. Робити 
кому-небудь послуги, догоджати 
комусь. 3. Іти на службу до когось. 
□ прислужницький, прислужли¬ 
вість, прислужник, прислужниця, 
прислужництво, прислужування, 
прислужуватися, присл. прислуж¬ 
ливо. 
ПРЙ СМАК, у, ч. 1. Додатковий 

смак у чому-небудь. 2. перен. Від¬ 
тінок, забарвлення. 
ПРИСМЕРКИ , і в, мн. 1. На¬ 

півтемрява після заходу сонця або 
перед світанком. 2. Напівморок 
у погано освітленому приміщенні. 
□ присмеркбвий. 
ПРИСМИРНІТИ, ію, ієш, док. 

Стати тихим, спокійним, смирним. 
ПРЙСОК, рідко ПРИСК, ску, ч. 

Гарячий попіл з жаром. 
ПРИСТАВАТИ, таю, табш, не¬ 

док., ПРИСТАТИ, ану, анеш, док. 
1. Прилипати, приклеюватися до 
чого-небудь. 2. розм. Передаватися 
комусь (перев. про хворобу). 3. розм. 
Набридати кому-небудь своїми ви¬ 
могами, запитаннями. 4. Причалю¬ 
вати. 5. розм. Оселятися де-небудь, 
у когось. 6. Ідучи або їдучи, нена¬ 
довго зупинитися де-небудь. 7. При- 
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єднуватися до кого-, чого-небудь, іти 
за кимсь. 8. розм. Погоджуватися 
з ким-небудь у чомусь 9. Дуже 
втомлюватися, знесилюватися від 
утоми. □ приставання, присталий. 
ПРИСТАНЦІЙНИЙ , а, е. Який 

міститься біля залізничної станції 
або прилягає до неї, підпорядкова- 

V •• О нии їй. 
ПРЙСТАНЬ, і, ж. 1. Спеціально 

обладнане місце на березі річки, 
моря і т. ін. з плавучою або берего¬ 
вою спорудою для причалювання 
і стоянки суден, їх навантаження 
й розвантажування, посадки й ви¬ 
садки пасажирів. 2. перен. Місце, 
де можна укритися, відпочити. 3. пе¬ 
рен. Місце, в якому можна знайти 
спокій, задоволення і т. ін. 
ПРИСТАРКУВАТИЙ, а, е, розм. 

Літній, немолодий. 
ПРЙСТІНОК, нка, ч. Невисока 

стінка, що відгороджує частину 
приміщення. 
ПРИСТОЙНИЙ, а, е. 1. Який 

відповідає встановленим правилам, 
нормам, звичаям і т. ін. 2. Який за¬ 
довольняє певні вимоги, відповідає 
яким-небудь вимогам. 3. Потрібний 
у даній ситуації. □ пристбйність, 
присл. пристбйно. 
ПРИСТОСОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., ПРИСТОСУВАТИ, ую, уєш, 
док. 1. Робити що-небудь придат¬ 
ним для використання з певною 
метою. 2. розм. Прилаштовувати, 
поміщати що-небудь десь. □ при- 
стосбваний, пристосбваність, при¬ 
стосовництво, пристосовуваність, 
пристосувальний, пристосува¬ 
нець. 
ПРИСТРАСНИЙ, а, е. 1. Дуже 

сильний, бурхливий, нестримний 
у своєму виявленні. 2. Який має 
жвавий, енергійний темперамент. 3. 
Пов’язаний із прйстрастю (у З 
знач.). 4. Здатний на сильне кохан¬ 
ня. □ прйстрасність, присл. при¬ 
страсно. 

ПРИСТРАСТЬ, і, ж. 1. Сильне, 
бурхливе у своєму виявленні почут¬ 
тя. 2. Велике внутрішнє збуджен¬ 
ня, стан натхнення. 3. Сильне, не¬ 
стримне почуття кохання, в якому 
велику роль відіграє фізичний по¬ 
тяг. 
ПРИСТРІЙ, рою, ч., розм. При¬ 

стосування, обладнання, за допомо¬ 
гою якого виконується яка-небудь 
робота. 
ПРИСТУПАТИ, аю, аєш, недок., 

ПРИСТУПЙТИ, ступлю, ступиш, 
док. 1. Починати робити що-небудь. 
2. Наближатися, близько підходи¬ 
ти до кого-, чого-небудь. 3. розм. 
Раптово охоплювати кого-небудь 
(про душевний стан, бажання, 
емоції і т. ін.). 
ПРИСТУПНИЙ , а, е. 1. Який 

підходить багатьом, доступний. 2. 
Дохідливий, легкий для розуміння. 
3. До якого можна легко доступи¬ 
тися; не зарозумілий, не гордови¬ 
тий. □ приступність, присл. при¬ 
ступно. 
ПРЙСУДОК, дка, V., грам. Один 

із двох головних членів речення, що 
означає дію або стан предмета, ви¬ 
раженого підметом. □ присудковий, 
присудковість. 
ПРИСУТНІЙ, я, є. 1. Який пере 

буває в якому-небудь місці в пев¬ 
ний час. 2. Який існує в чому-не- 
будь, десь. □ присутність. 
ПРИСЯГА, и, ж. Клятва вірності 

якій-небудь справі. 
ПРИСЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

ПРИСЯГНУТИ, ПРИСЯГТИ, гну, 
гнеш, док. 1. Давати клятву. 2. Твер¬ 
до обіцяти кому-небудь здійснення 
чогось. □ присягатися, присягнути- 
ся, присягтйся. 
ПРИТОКА, и, ж. Річка, що впа¬ 

дає в більшу річку. 
ПРИТОМУ, спол. Уживається 

в реченнях, приєднувальних кон¬ 
струкціях, що доповнюють, уточню¬ 
ють попереднє повідомлення, дум- 
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ку, висловлену в попередньому ре¬ 
ченні. 
ПРИТУЛОК, лку, ч. 1. Місце, де 

можна перебути якийсь час, відпо¬ 
чити і т. ін. 2. Право на проживан¬ 
ня, що надається якою-небудь дер¬ 
жавою іноземним громадянам. 
ПРИТЯГАЛЬНИЙ, а,е. 1. Який 

концентрує, об’єднує навколо себе 
кого-, що-небудь. 2. Який притягає, 
приваблює чимсь. 
ПРИТЯГАТИ, аю, аєш і ПРИ¬ 

ТЯГУВАТИ, ую, уєш, недок.ч ПРИ¬ 
ТЯГТИ, ПРИТЯГНУТИ, тягну, 
тягнеш, док. 1. Тягнучи, переміщу¬ 
вати кого-, що-небудь кудись, до 
когось, чогось. 2. Наближати до себе 
силою тяжіння. 3. Тугіше зав’язу¬ 
вати що-небудь. 4. перен. Залучати 
кого-небудь до чогось. 5 Примушу¬ 
вати кого-небудь відповідати за свої 
вчинки. □ притягнений, притяг¬ 
нутий, притягнення, притягатися, 
притягуватися, притягтися, при¬ 
тягнутися. 
ПРЙТЬМОМ, присл., розм. 1. 

Дуже швидко, поспіхом. 2. Обов’яз¬ 
ково, неодмінно. 3. Настирливо, 
рішуче. 4. Дуже, надзвичайно. 5. 
Зовсім, абсолютно. 
ПРИУРОЧУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., ПРИУРОЧИТИ. чу, ЧИШ, ДОК. 

Пов’язувати, узгоджувати загалом 
одну подію з іншою. 
ПРИХВОСТЕНЬ, сня, ч. 1. зне- 

важл. Той, хто підлабузнюється до 
кого-небудь. 2. зневажл. Той, хто 
сліпо схиляється перед ким-, чим- 
небудь. 3. рідк., розм. Той, хто не¬ 
відступно ходить за ким-небудь. 
ПРИХИЛЯТИСЯ, яюся, яєшся, 

медок., ПРИХИЛЯТИСЯ , хилюся, 
хилишся, док. 1. Схиляючись, щільно 
притулятися до кого-, чого-небудь. 
2. Присідати, трохи нагинатися. 3. 
Пр игортатися до кого-небудь. 4. 
Знайти собі притулок, розраду де- 
небудь, у когось. 5. розм. Тихо, плав¬ 
но зачинятися (про двері, вікна 

і т. ін ). 6. перен. Відчувати приязнь 
до кого-небудь. 7. Ставати прихиль¬ 
ником, послідовником кого-, чого- 
небудь. 
ПРИХЙЛЬНИЙ , а, е. 1. Який 

підтримує, захищає кого-, що-не- 
будь. 2. Який приязно, добро¬ 
зичливо і т. ін. ставиться до кого- 
небудь. □ прихильник, прихйль- 
ниця, прихйльність, присл. 
прихйльно. 
ПРИХОВУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., ПРИХОВАТИ, аю, аєш, док. 
1. Класти що-небудь у невідоме для 
інших місце. 2. Надавати кому-не- 
будь таємний притулок на якийсь 
час, рятуючи від переслідування, 
небезпеки. 3. Тримати що-небудь 
у таємниці, не розголошувати чо¬ 
гось. 4. Маскувати, прикривати пев¬ 
ним чином свої почуття, душевний 
стан і т. ін. 5. Робити що-небудь 
менш помітним. □ прихбваний, при- 
хбвуваний, прихбвування, прихбву- 
ватися. 
ПРИХОДИТИ, джу, диш, недок 

ПРИЙТЙ, прийду, прййдеш, док. 
1. Йдучи, з’являтися десь. 2. тільки 
З ос. Прибувати куди-небудь відпо¬ 
відно до складеного графіка, узви¬ 
чаєного порядку. 3. тільки 3 ос. До¬ 
ставлятися до місця призначення за 
визначеною адресою. 4. тільки 3 ос. 
Поширюючись, ставати відомим де- 
небудь, комусь (про вісті, чутки 
і т. ін.). 5. тільки 3 ос. Наставати, 
наближатися (про час, пору року, 
певний стан і т. ін.). 6. тільки 3 ос. 
Виникати, з’являтися (про туман, 
почуття тощо). 7. Опинятися в пев¬ 
ному душевному або фізичному 
стані. 8. Роботою, напруженою 
діяльністю і т. ін. досягати чого-не¬ 
будь бажаного, жаданого і т. ін. 9. 
розм. Ставати чиїм-небудь надбан¬ 
ням, чиєюсь власністю. 
ПРИЦМ, у, ч. 1. Наведення на 

ціль, прицілювання. 2. Пристрій 
у вогнепальній зброї для наведен- 
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ня її на ціль. 3. перен. Те, до чого 
прагне хто-небудь. 
ПРИЦІЛЮВАТИСЯ, ююся, юєш- 

ся, недок., ПРИЦІЛИТИСЯ , люся, 
лишся, док. І. Готувати до стрільби 
або метання, наводячи зброю чи 
предмет метання на ціль. 2. перен., 
розм. Обмірковувати, розраховува¬ 
ти що-небудь. 
ПРИЦІНЮВАТИСЯ, ююся. 

юєшся, недок., ПРИЦІНИТИСЯ, 
цінюся, цінишся, док. 1. Дізнавати¬ 
ся про ціну товару. 2. перен. Ви¬ 
значати, зважувати якості кого-, 
чого-небудь з певною метою. 
ПРИЧАЛ, у, ч. 1. Спеціально 

обладнана частина порту чи при¬ 
стані, де пришвартовуються судна. 
2. перен. Пристановище для кого-, 
чого-небудь. 
ПРИЧАЛЮВАТИ, юю, юєш, не- 

док., ПРИЧАЛ ИТИ, лю, лиш, док. 
1. Прикріпляти, прив’язувати кора¬ 
бель, човен і т. ін. до чого-небудь. 2. 
Підпливати до берега. 
ПРИЧАЩАТИ , аю, аєш, недок., 

ПРИЧАСТЙТИ, ащу, астйш, док. 
Справляти над ким-небудь христи¬ 
янський обряд причастя. 
ПРИЧАЮВАТИСЯ , ююся, юєш¬ 

ся, недок., рідко ПРИЧАЇТИСЯ, 
аюся, аїшся, док. 1. Ховаючись від 
кого-небудь, намагатися бути непо¬ 
мітним. 2. перен. Знаходити де-не- 
будь притулок, затишок. 
ПРИЧЕТНИЙ, а, е. Який має 

безпосереднє відношення до якої- 
небудь справи або до когось. 
□ причетність. 
причетник, а, </., иеркл 

у зверт. причетнику. Молодший 
член церковного причту. 
ПРИЧИНА, и, ж. 1. Явище, яке 

обумовлює або породжує інше яви¬ 
ще; протилежне — наслідок. 2. 
Підстава, привід для яких-небудь 
дій, вчинків. 3. заст. Непередбаче¬ 
ний випадок, скрутні обставини. 
4. міф., розм. Хвороба, заподіяна 

чаклуванням. □ причйнний, при- 
чйнність. 
ПРИЧЙННИЙ, а, е. Боже 

вільний. 
ПРИЧИТАТИ, аю, аєш, ПРИ- 

ЧЙ ТУ ВАТИ, ую, уєш, недок. 1. На 
похороні голосити над покійником, 
примовляючи. 2. розм. Жалібно 
плачучи, нарікати на кого-, що-не¬ 
будь. // □ причитання, причйту- 
вання. 
ПРИЧІЛОК, лка, ч., розм. Боко¬ 

ва стіна будинку; бокова частина 
дому. □ причілковий. 
ПРИЧОМУ1, причім, прнсл. 

У якому зв’язку, в якій залежності. 
ПРИЧОМУ2, причім, спол. при¬ 

єднувальний. Уживається при за¬ 
уваженні чи доповненні. 
ПРЙШВИ, пришбв і пришв, мн. 

Нижня частина чобота, яка прикри¬ 
ває ступню. 
ПРИЯЗНИЙ. а, е. Який виявляє 

дружню прихильність, симпатію до 
кого-небудь. □ прйязність, присл. 
приязно, прйязнь. 
ПРІЗВИСЬКО, а, с. Наймену¬ 

вання, яке іноді дається людині 
(крім справжнього прізвища та 
імені). 
ПРІЗВИЩЕ, а, с. Найменуван¬ 

ня особи, набуте при народженні 
або вступі в шлюб, що передається 
від покоління до покоління. 
ПРІОРИТЕТ, у, ч. 1. Пер шість 

у якому-небудь відкритті, вина¬ 
ході, висловленні ідеї. 2. Пере¬ 
важне, провідне значення кого-, 
чого-небудь. 
ПРІРВА, и, ж. І. Провалля із 

стрімкими урвищами по краях, ве¬ 
лика і глибока яма або яр. 2. перен. 
Принципова незгода або відмін¬ 
ність між ким-, чим-небудь. 3. Дуже 
глибоке місце в річці, морі. 
ПРІСНИЙ, а, е. 1. Позбавлений 

певного смаку через відсутність або 
незначний вміст солі. 2. Приготов¬ 
лений без закваски, без дріжджів 
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(про тісто або вироби з нього). 
□ прісність, присл. прісно. 
ПРОБА, и, ж 1. Перевірка, ви¬ 

пробування властивостей, якостей 
чого-небудь і результат такої пере¬ 
вірки. 2. Частина чого-небудь, узя¬ 
та для дослідження. 3. Кількість 
вагомих частин благородного мета¬ 
лу в одиниці лігатурного металу 
(сплаву), з якого виготовляють 
ювелірні вироби і карбують моне¬ 
ти. 4. Літературний або мистецький 
твір початківця. 
ПРОБАЧАТИ, аю, аеш, недок., 

ПРОБАЧИТИ, чу, чиш, док. Вияв¬ 
ляти поблажливість до кого-небудь, 
прощати щось. □ пробачений, про¬ 
бачення. 
ПРОБАЧАТИСЯ, аюся, аешся, 

недок., ПРОБАЧИТИСЯ, чуся, 
чишся, док. 1. Усвідомлюючи про¬ 
вину, просити в кого-небудь поблаж¬ 
ливості до себе. 2. Не вважатися за 
провину, прощатися. 
ПРОБАЧЛИВИЙ, а, е. Здатний 

пробачати. □ пробачливість, присл. 
пробачливо. 
ПРОБІЛ, у, ч. Незаповнене місце 

між словами, рядками і т. ін. у дру¬ 
кованому тексті. 
ПРОБГРКА, и, ж. Тонкостінна, 

запаяна з одного кінця скляна 
трубка, що використовується в ла¬ 
бораторній практиці. □ пробірко¬ 
вий. 
ПРОБКА, и, ж. 1. тільки оди., бот. 

Вторинна покривна тканина рослин, 
що міститься безпосередньо під ко¬ 
рою або шкірою. 2. Затички різного 
призначення. 3. Те, що загороджує 
доступ, прохід куди-небудь. 4. Один 
із видів електричних запобіжників. 
Е пробковий. 
ПРОБЛЕМА, и, ж. Складне тео¬ 

ретичне або практичне питання, що 
потребує вирішення. □ проблемний, 
проблемність, проблематика, про- 
блематйчний, проблематйчність, 
присл. проблематйчно. 

ПРОБУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 
Випробувати кого-, що-небудь на 
якість, придатність до чогось. 2. 
Куштувати, трохи з’їдати, випива¬ 
ти чого-небудь для визначення сма¬ 
ку. 3. Намагатися що-небудь зро¬ 
бити. 
ПРОВАЛЛЯ, я, с. 1. Глибока яма, 

яр, розколина на земній поверхні. 
2. Пролом, пробоїна. 
ПРОВЙНА, и, ж. Негативний 

вчинок або злочин; причетність до 
них або до чогось забороненого, не¬ 
приємного. □ провйнний. 
ПРОВІД, воду, ч. 1. Те саме, що 

супровід. 2. Організаторська 
діяльність кого-, чого-небудь; аван¬ 
гардна роль чогось. 3. Металевий 
провідник, призначений для пере¬ 
давання електричного струму. 
ПРОВІДНИЙ, а, е. 1.Я кий ука¬ 

зує дорогу, визначає напрямок 
руху кого-, чого-небудь. 2. перен. 
Найважливіший, основний. 3. 
спец. Який має властивість про¬ 
пускати через себе мінеральні та 
органічні речовини, воду і т. ін. 
□ провіднйк. 
ПРОВОДЙР, я, ч.\ у зверт. про- 

водйрю. перен. Передова людина 
свого часу, яка користується авто¬ 
ритетом і має вплив на інших. 
ПРОВОКАТОР, а, ч.\ у зверт. 

провокаторе. 1. Таємний агент, який 
проникає в нелегальну організацію 
із зрадницькими цілями. 2. Особа, 
що провокує що-небудь. □ прово¬ 
каторка, провокаторський, прово- 
каторство. 
ПРОВОКАЦІЯ, ї, ж. 1. Навмисні 

дії проти окремих осіб, організацій, 
держав тощо з метою штовхнути їх 
на згубні для них вчинки. 2. мед. 
Штучне збудження якої-небудь хво¬ 
роби. □ провокувати, провокуючий, 
провокування. 
ПРОВОРНИЙ, а, е. 1. Швидкий 

і вправний у роботі (про людину). 
2. Дуже рухливий, прудкий (про 
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тварин). □ провбрність, присл. про- 
ворно. 
ПРОГАЛИНА, и, ж. 1. Проміжок 

між чим-небудь. 2. Просторе, вільне 
від дерев, хлібів, іншої рослинності 
місце (на узліссі, в саду, в полі 
і т. ін.). 3. перен. Вада, упущення. 
ПРОГНГЙ, нбю, ч. Баглисте, 

грузьке місце. 
ПРОГНОЗ, у, ч. Передбачення на 

основі наявних даних напрямку, 
характеру й особливостей розвитку 
та закінчення природних і суспіль¬ 
них явищ і процесів. □ прогнбзний, 
прогнозйст, прогнозувати, прогнозу¬ 
вання, прогнбстика. 
ПРОГРАВАТИ, граю, грабш, 

недок., ПРОГРАТИ, аю, аєш, док. 
1. Зазнавати поразки у якій-небудь 
грі. 2. Втрачати що-небудь, зазна¬ 
ючи поразки в азартній грі. 3. За¬ 
знавати негативного впливу від 
чого-небудь. 4. Граючи на музично¬ 
му інструменті, відтворювати мело¬ 
дію, пісню, танець і т. ін. □ програ¬ 
вання, програватися, програний. 
ПРОГРАМА, и, ж. 1. Наперед 

продуманий план якої-небудь діяль¬ 
ності, роботи і т. ін. 2. Політична 
організація, якою керується яка- 
небудь організація, партія. 3. План 
роботи підприємства на якийсь 
строк, що передбачає обов’язковість 
випуску певної кількості продукції. 
4. Стислий виклад основного змісту 
учбового предмета. 5. Сукупність 
номерів концертної вистави, радіо¬ 
передачі тощо. 6. Тема інструмен¬ 
тального музичного твору. 7. 
Докладний план (алгоритм) дії 
електронної машини, записаний 
умовним кодом. 
ПРОГРЕС, у, ч. Розвиток по 

висхідній лінії, перехід від нижчо¬ 
го до вищого, від простого до більш 
складного. □ прогресйвний, про- 
гресйвність, присл. прогресйвно, 
прогресйст, прогресувати, прогре¬ 
суючий. 

ПРОДАВАТИ , аю, аєш, недок., 
ПРОДАТИ, дам, дасй, док. !. 
Віддавати товар в обмін на гроші 
або інший товар. 2. етн. Брати гро¬ 
шовий викуп за наречену з нарече¬ 
ного. 3. перен. Діючи з корисливою 
метою, чинити підступно, віролом¬ 
но по відношенню до кого-, чого-не¬ 
будь. □ прбданий, продаватися, 
продавець. 
ПРОДОВГАСТИЙ , а, е. Який 

має видовжену форму; у якого дов¬ 
жина більша за ширину. 
ПРОДОВЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., ПРОДОВЖИТИ, жу, жиш, 
док. 1. Не зупиняючись, безперерв¬ 
но, вести далі почате. 2. Збільшу¬ 
вати строк чого-небудь. 3. Робити 
довшим за розміром. □ продбвжу- 
ваний, продбвжування, продбвжу- 
ватися, продбвжувач, продбвжу- 
вачка. 
ПРОДОВОЛЬСТВО, а, с. їстівні 

припаси, продукти харчування. 
ПРОДУКТ, у, ч. 1. Предмет, що 

є матеріальним результатом людсь¬ 
кої праці, діяльності. 2. Витвір, ре¬ 
зультат чого-небудь. 3. Речовина, 
одержана хімічним чи іншим шля¬ 
хом з іншої речовини. 4. Речовина, 
яка служить матеріалом для виго¬ 
товлення або вироблення чого-не¬ 
будь. □ продукція. 
ПРОДУКТИВНИЙ, а, е. 1. Спря 

мований на створення матеріальних 
благ. 2. Пов’язаний з нагромаджен¬ 
ням продукції. 3. лінгв. Здатний 
брати участь у творенні нових слів 
на всіх етапах розвитку певної мови. 
□ продуктйвність, присл. продук- 
тйвно. 
ПРОДУЦЕНТ, а, ч. 1. ек. Той, хто 

виробляє яку-небудь продукцію. 2 
біол. Організми, що створюють 
органічні речовини з неорганічних. 
ПРОЕКТ, у, ч. 1. Сукупність до¬ 

кументів, необхідних для зведення 
споруд, виготовлення машин. 2. 
Попередній текст якого-небудь до- 
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кумента, що виноситься на обгово¬ 
рення, затвердження. 3. Задуманий 
план дій. □ проектний, проектант, 
проектантка, проектувати, проек¬ 
тований, проектування, проек¬ 
тувальний, проектувальник. 
ПРОЖЕКТ, у, V, ірон. Задум, 

намір, план, що не має точного об¬ 
ґрунтування. □ прожектер, прожек¬ 
терство, прожектерський, прожек- 
терствувати. 
ПРОЖЕКТОР, а, ч. Освітлю¬ 

вальний прилад, за допомогою яко¬ 
го створюють спрямовані пучки 
світла. □ прожекторний, прожек¬ 
торист. 
ПРОЗА, и, ж. 1. Мовлення, не 

організоване ритмічно, не віршова¬ 
не. 2. Літературний твір або су¬ 
купність творів, написаних невіршо- 
ваною мовою. 3. Одноманітність, 
буденність, повсякденність. □ про¬ 
зовий, прозаїзм, прозаїк, про¬ 
заїчний, прозаїчність, присл. про¬ 
заїчно. 
ПРОЗОРИЙ, а, е. 1. Який вільно 

пропускає крізь себе світло. 2. пе- 
рен. Доступний для сприймання, 
зрозумілий, дохідливий. □ про¬ 
зорість. 
ПРОЗОРЛИВИЙ , а, е. Який має 

здатність передбачати, наперед 
визначати розвиток подій, те, що 
буде. □ прозорливець, прозорли¬ 
вість. 
ПРОЙМАТИ, аю, аєш, недок., 

ПРОЙНЯТИ, пройму, проймеш, 
Док. 1. Робити в чомусь отвір, на¬ 
скрізну рану. 2. тільки 3 ос., перен. 
Своєю дією викликати у кого-небудь 
певні фізичні відчуття. 3. перен. 
Впливати на когось, справляючи 
певне враження, глибоко зворушу¬ 
ючи. 4. перен. Становити основну 
особливість чогось. □ пройматися, 
проймаючий, прбйнятий, проймаю¬ 
че, проймання. 
ПРОКАЗА, и, ж. Тяжке хронічне 

інфекційне захворювання людини. 

що уражає шкіру, м’язи, гортань, 
внутрішні органи та нервову систе¬ 
му. □ прокажений. 
ПРОЛОГ, а, ч. Вступна частина 

літературного або музичного твору. 
ПРОМЕНЙСТИИ, а, е. 1. Який 

випромінює світло. 2. Який нагадує 
собою промінь, має вигляд проме¬ 
ня. 3. спец. Який виникає внаслі¬ 
док випромінювання (про енергію). 
□ променйстість, присл. проме- 
нйсто. 
ПРОМИСЕЛ, слу, ч. 1. Добу¬ 

вання засобів існування (про полю¬ 
вання на кого-, що-небудь, ловлю 
когось, чогось і т. ін.). 2. Місце, ро¬ 
довище, де добувають що-небудь; 
добувне промислове підприємство. 
□ промислбвий, промислбвість, про- 
мислбвець, промисловйк. 
ПРОМІЖНИЙ, а, е. 1. Який за- 

повнює проміжок, простір або 
є проміжком між чим-небудь. 2. 
Розміщений, розташований 
у проміжку між чим-небудь ос¬ 
новним, головним або як додаток 
до нього. 3. Який перебуває між 
двома або більш явищами, періо¬ 
дами. 
ПРОМІЖОК, жку, Ч. 1. ВІЛЬНИЙ 

простір між чим-небудь. 2. Час, що 
відмежовує одну подію, явище, дію 
і т. ін. від іншої. 
ПРОМІНЬ, меня, ч. 1. Світлова 

смуга, що виходить із якого-небудь 
джерела світла. 2. перен. Швидкий, 
несподіваний прояв чого-небудь 
(щастя, радості і т. ін.). 3. спец. 
Напрям поширення енергії хвиль. 
□ промінний, проміння. 
ПРОМОВА, и, ж. Публічний ви¬ 

ступ з якого-небудь приводу. □ про¬ 
мовець, промовистий, промовис¬ 
тість, присл. промовисто. 
ПРОПАГАНДА, и, ж. Поширен¬ 

ня й роз’яснення яких-небудь ідей, 
поглядів, знань. □ пропагандйст, 
пропагандйстка, пропагандйстський, 
пропагувати, пропагування. 
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ПРОПАСНИЦЯ, і, ж. Гостра 
інфекційна хвороба, що супрово¬ 
джується виснажливими приступа¬ 
ми гарячки. □ пропасний. 
ПРОПЕДЕВТИКА, и, ж., книжн. 

Вступ до курсу будь-якої науки. 
ПРОПЕЛЕР, а, ч. Пристрій, який 

складається з кількох лопатей 
і приводить у рух мотор літака, 
глісера і т. ін. 
ПРОПОЗИЦІЯ, ї, ж. Те, що про¬ 

понується чиїй-небудь увазі, вино¬ 
ситься на розгляд, обговорення 
і т. ін. 
ПРОПОНУВАТИ, ую, уєш, не- 

док. 1. Виявляти готовність допомог¬ 
ти кому-небудь. 2. Висловлювати 
кому-небудь якусь пропозицію з на¬ 
міром залучити до чогось, запроси¬ 
ти до участі в чомусь. 3. Давати що- 
небудь на розгляд, вибір комусь. 4. 
Радити комусь як діяти. □ пропо¬ 
нування, пропонуватися. 
ПРОПОРЦІЯ, ї, ж. 1. Співвідно¬ 

шення частин цілого між собою. 2. 
У літературі, архітектурі, мистецт¬ 
ві — розмірне співвідношення ча¬ 
стин твору. 3. мат. Рівність двох 
відношень. □ пропорційний, про¬ 
порційність, присл. пропорційно, 
пропорціональний, пропорціональ- 
ність, присл. пропорціонально. 
ПРОСВІТА, и, ж. 1. заст. Те саме, 

що освіта. 2. Культурно-освітня гро¬ 
мадська організація в Україні, за¬ 
снована 1868 року у Львові наро¬ 
довцями з метою поширення освіти 
серед народу. 
ПРОСВІТОК, тка, ч. Частина 

стіни між прорізами вікон, дверей. 
ПРОСТІР, прбстбру, ч. 1. тільки 

оди., філос. Одна з основних об’єк¬ 
тивних форм існування матерії, яка 
характеризується протяжністю і об¬ 
сягом. 2. Необмежена протяжність 
(в усіх вимірах, напрямках). 3. 
Вільний, великий обшир. 4. перен. 
Відсутність яких-небудь обмежень, 
перешкод у чомусь. // □ простбрий, 

прбсторінь, просторбвий, про¬ 
сторовість, присл. просторбво, про- 
стбро. 
ПРОСТЯГУВАТИ , аю, йєш, не- 

док., ПРОСТЯГТИ, ПРОСТЯГ¬ 
НУТИ, тягну, тягнеш, док. 1. 
Випрямляючи, витягати в якому-не- 
будь напрямку (руку, ногу і т. ін.). 
2. Розпускати в різні боки (крила). 
3. розм. Примусити кого-небудь ляг¬ 
ти пластом. // □ простягання, про¬ 
стягнений, простягнутий, простяга¬ 
тися. 
проти*, прийм. 1. Уживається 

при позначенні місця, предмета, 
особи, що перебуває прямо перед 
ким-, чим-небудь, на протилежно¬ 
му боці чогось. 2. Уживається при 
позначенні кого-, чого-небудь, що 
йому назустріч спрямована якась 
дія. 3. Уживається при позначенні 
кого-небудь, всупереч чиїм інтере¬ 
сам, думці і т. ін. щось робиться. 4. 
Уживається при позначенні пред¬ 
мета, явища, особи, для захисту від 
яких виконується якась дія. 5. Ужи¬ 
вається при вказівці на особу, пред¬ 
мет, явище, яких стосується певна 
дія, стан або на які щось указує. 6. 
Уживається при позначенні часу, 
періоду, безпосередньо перед яким 
здійснюється певна дія. 
проти2, присл. Не на підтрим¬ 

ку, не на користь кого-, чого-небудь. 
ПРОТИВАГА , и, ж. Важкий 

предмет, що застосовується у меха¬ 
нізмах, спорудах тощо для врівно¬ 
важення сили і енергії, ваги. 
ПРОТО... Перша частина склад¬ 

них слів, що означає: а) давність 
чого-небудь, напр.: протоісторичний; 
б) найвищий ступінь. 
ПРОТОКОЛ, у, ч. 1. Документ, 

який містить запис усього, про що 
йшлося на зборах, засіданні, допиті 
і т. ін. 2. Документ, який засвідчує 
певний факт, подію і т. ін. 3. Пи¬ 
семна угода між державами. □ про* 
токбльний, протокбльність, протоко- 



ПРОТЯГ 665 ПРОЦЕСІЯ 

лювати, протокольований, присл. 
протокольно. 
ПРОТЯГ1, у, ч. Різкий струмінь 

повітря, що продуває приміщення 
крізь щілини, відчинені двері, вікна 
і т. ін. 
ПРОТЯГ2, у, ч. Простір, на яко¬ 

му що-небудь розташовується. 
ПРОТЯГОМ. 1. прийм. Ужи¬ 

вається при позначенні часу існу¬ 
вання кого-, чого-небудь, тривання 
якоїсь дії, процесу. 2. присл., розм. 
Розтягаючи звуки, плавно, про¬ 
тяжно. 
ПРОТЯЖНИЙ, а, е. Я кий зву¬ 

чить довго, плавно (про звук, мело¬ 
дію і т. ін.). □ протяжність, присл. 
протяжно. 
ПРОТЯЖНИЙ, а, 6. І. Який має 

протяжність. 2. спец. Призначений 
для обробки протягуванням. 
ПРОФ... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає: а) слову 
«професійний», напр.: профгігієна; 
б) слову «профспілковий», напр.: 
профоб’єднання. 
ПРОФАНАЦІЯ , ї, ж., зневажл. 

Зневажливе ставлення до чого-не¬ 
будь загальновизнаного, загально- 
уживаного, неуцьке перекручуван¬ 
ня, опоганення чогось. □ профа¬ 
нувати, профанування, профанбва- 
ний. 
ПРОФЕСІОНАЛ, а, ч. 1. Той, хто 

зробив яке-небудь заняття предме¬ 
том своєї постійної діяльності. 2. 
Добрий фахівець своєї справи. 
ПРОФІЛАКТИКА, и, ж. 1. За¬ 

ходи, що запобігають виникненню 
й поширенню хвороб. 2. техи. Су¬ 
купність заходів, які запобігають 
передчасним поломкам та спрацю¬ 
ванню машин, механізмів і т. ін. 
Е профілактичний, профілакторій, 
присл. профілактйчно. 
ПРОФІЛЮВАТИ, юю, юеш, не- 

лок. і док. 1. спец. Надавати пра¬ 
вильного профілю чому-небудь. 2. 
Надавати чому-небудь певного 

профілю (у 3 знач.). □ профілюю¬ 
чий, профілювання, профільований, 
профілювальний. 
ПРОФІЛЬ, ю, ч. 1. Обриси об¬ 

личчя збоку. 2. спец. Вертикальний 
переріз чого-небудь. 3. Сукупність 
основних типових рис, які характе¬ 
ризують господарство, фах і т. ін. 
□ профільний. 
ПРОХАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Звертатися з проханням до кого- 
небудь. 2. Запрошувати, кликати 
куди-небудь. 3. Клопотатися про 
кого-, що-небудь. □ проханий, про¬ 
хання, прохач, прохачка, про¬ 
хацький. 
ПРОХІДНЙЙ , а, е. 1. Який має 

крізний прохід. 2. Який пересуваєть¬ 
ся з одного місця на інше (про 
звірів, риб, птахів). □ прохіднйк, 
прохіднйця, прохідність, про¬ 
хідницький. 3. Приступний для 
проходу, проїзду, переправи. 4. 
перен. Який не має суттєвого зна¬ 
чення. 
ПРОХОЛОДНИЙ, а, е. 1. По- 

мірно холодний, свіжий (про вітер, 
повітря, воду). 2. Не жаркий і не 
холодний (про пору року, день 
і т. ін.). 3. перен., розм. Байдужий. 
// □ прохолодність. 
ПРОЦЕДУРА, и, ж. Офіційно 

встановлений чи узвичаєний поря¬ 
док виконання або оформлення чого- 
небудь. □ процедурний. 
ПРОЦЕНТ, а, ч. 1. Сота частина 

числа, яка приймається за ціле. 2. 
перев. ми. Доход, який одержують 
від грошової суми, покладеної 
в банк або ощадну касу. □ про¬ 
центний, процентувати. 
ПРОЦЕС, у, ч. 1. Послідовна 

зміна станів або явищ, яка відбу¬ 
вається закономірним порядком. 2. 
Активний розвиток хвороби. 3. Роз¬ 
гляд судової справи. 
ПРОЦЄСІЯ, ї, ж. Урочистий ба¬ 

гатолюдний похід (на весіллі, святі, 
похороні і т. ін.). 
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ПРОШАРОК» рку, ч. 1. Шар чого- 
небудь у чомусь іншому. 2. Соціаль¬ 
на група, яка чимось вирізнюється 
в межах класу. 3. геол. Тонкий шар 
якої-небудь гірської породи, Грун¬ 
ту між шарами іншої породи, 
ґрунту. 
ПРОЯВ, у, ч. Дія, процес, що 

робить явним чий-небудьстан, чиїсь 
почуття, наміри і т. ін. 
ПРОЯВА, и, ч. і ж., розм. 1. тільки 

ж. Те, що викликає подив. 2. тільки 
ж. Потвора. 3. Химерна людина, що 
викликає подив своїми діями, по¬ 
ведінкою, зовнішністю. 
ПРОЯВЛЯТИ , Яю, яєш, недок., 

ПРОЯВ ЙТИ, явлю, явиш, док. 1. 
Робити помітним свої якості, почут¬ 
тя і т. ін. 2. фот. Обробляючи про¬ 
явником, робити видимим зобра¬ 
ження сфотографованого предмета 
на плівці, пластинці і т. ін. □ про¬ 
являтися, проявлення. 
ПРУГ, а, V., розм. 1. Край чого- 

небудь. 2. Вузька поздовжна смуж¬ 
ка по краю тканини, ременів і т. ін. 
з. Лінія на поверхні шкіри, зморш¬ 
ка. 4. Крива лінія, дуга, півколо, 
смуга на чому-небудь. 
ПРУДКЙИ, а,е. 1. Який має ве¬ 

лику швидкість (про рух, дію і т. ін.). 
2. розм. Який відзначається швид¬ 
кими, зграбними рухами (про лю¬ 
дей і тварин). □ прудкість, присл. 
прудко 
ПРУЖЙНА, и, ж. 1. Гнучка ме¬ 

талева смужка або спіраль, яка 
протидіє тискові і часто використо¬ 
вується як деталь механізму. 2. 
перен. Рушійна сила, причина чого- 
небудь. І/ □ пружинистий, пружин¬ 
ний, присл. пружйнисто. 
ПРУТ, прута, ч. 1 . Тонка, гнучка 

гілка без листя. 2. Тонкий, довгий 
металевий стрижень. // □ пруття, 
прутяний. 
прягтй, пряжу, пряжеш, ПРЯ¬ 

ЖИТИ, жу, жиш, док. 1. Готувати 
їжу з жиром на вогні, на жару без 

використання води. 2. Довго кип’я¬ 
тити, витримувати на малому жару 
в печі (молоко, вершки). 3. Дуже 
палити (про сонце). // □ прягтйся, 
прЯжений, прЯжанка. 
ПРЯМИЙ, а, е 1. Рівно витягну¬ 

тий у якому-небудь напрямку; про¬ 
тилежне — кривйй. 2. Розташо¬ 
ваний по вертикалі, під кутом 90° 
до чого-небудь; протилежне — косйй. 
3. Який безпосередньо поєднує, зв’я¬ 
зує кого-, що-небудь з кимось, чи¬ 
мось. 4. Який безпосередньо стосуєть¬ 
ся кого, чого-небудь або випливає 
з чого-небудь. 5. Який не викли¬ 
кає сумнівів, заперечень. 6. Якому 
не властиві хитрість, лицемірство. 
// □ присл. прЯмо. 
ПРЯМО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову 
прямйй у 1 знач., напр.: прямокут¬ 
ник; у 6 знач., напр.: прямодумний. 
ПРЯНИЙ, а, е. 1. У коренях, 

лцстках чи плодах якого містяться 
ароматичні або пекучого стану ре¬ 
човини, що використовуються як 
прянощі. 2. Приготовлений або 
зроблений з використанням пря¬ 
нощів. 3. Різкий, але приємний (про 
запах, смак і т. ін.). 
ПРЯНИК, а, ч. Солодке печиво 

у вигляді товстого коржика. 
прянощі, ів, ми. Рослини, в ко¬ 

ренях, листках чи плодах яких 
містяться ароматичні або пекучі на 
смак речовини, що використовують¬ 
ся як приправа до їжі. 
ПСАЛОМ, лма, ч. 1. Релігійна 

пісня, молитва, що як складова ча¬ 
стина входить у Псалтир. 2. перен. 
Захоплена хвала кому-небудь. 
ПСАЛТЙР, Я, ч. 1. Одна з біб¬ 

лійних книг Старого Завіту, що 
складається із 150 псалмів. 2. Ста¬ 
рогрецький і давньоєврейський 
багатострунний музичний інстру¬ 
мент. 
ПСЕВДО... Перша частина 

складних слів, що означає: не- 
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справжній, удаваний, напр.: псевдо¬ 
вчений. 
ПСИХІАТР, а, */.; узверт. психі¬ 

атре. Лікар-фахівець у галузі пси¬ 
хіатрії. 
ПСИХІАТРІЯ, ї, ж. Розділ ме¬ 

дицини, що вивчає психічні хворо¬ 
би. □ психіатрйчний. 
ПСИХІКА, и, ж. Функція голов¬ 

ного мозку, його здатність відобра¬ 
жати об’єктивну дійсність. □ пси¬ 
хічний. 
ПСИХО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає словам 
псйхіка і психічний, напр.: психо¬ 
генез. 
ПСИХОЗ, у, ч. 1. Хворобливий 

стан психіки, пов’язаний з розладом 
діяльності головного мозку. 2. Ве¬ 
ликий вплив на психіку людей яких- 
небудь подій, явищ, що викликають 
страх, нервозність. 
ПСУВАТИ, псую, псуєш, недок. 

1. Робити непридатним для корис¬ 
тування, вживання, споживання 
і т. ін. 2. Робити неприємним, по¬ 
ганим (настрій, людські взаємини 
і т. ін.). 3. перен. Негативно впли¬ 
вати на кого-, що-небудь. □ псува¬ 
тися, псування. 
ПТАХ, птаха, ч. 1. Хребетна тва¬ 

рина, яка має тіло, вкрите пір’ям 
і крила. 2. перен., ірон. Людина, яка 
відзначається чимсь незвичайним, 
особливим. 
ПУАНСОН, а, V., техн. Робоча 

частина деяких штампів та ін. 
інструментів, що безпосередньо тис¬ 
не на оброблюваний або досліджу¬ 
ваний матеріал. 
ПУБЛІКА, и, ж., збірн. 1. Гля¬ 

дачі, слухачі; відвідувачі. 2. розм. 
Люди, народ, товариство. 
ПУБЛІКА ЦІ Я, ї, ж. 1. Друкуван¬ 

ня, видання якого-небудь твору, тек¬ 
сту. 2. Те, що надруковано, видано. 
ПУБЛІКУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Друкувати, видавати який-небудь 
твір, текст. □ публікуватися. 

ПУБЛІЦИСТ, а, V.;узверт. пуб- 
ліцйсте. Письменник, журналіст, 
який створює публіцистичні твори. 
□ публіцистйчний, публіцистйч- 
ність, публіцйстський. 
ПУБЛІЦЙСТИКА. и, ж. Рід 

літератури, що висвітлює актуальні 
поблеми сучасності. □ публіцистйч¬ 
ний, публіцистичність. 
ПУБЛІЧНИЙ, а,е. 1. Який відбу¬ 

вається в присутності публіки. 2. 
Призначений для широкого відвіду¬ 
вання, користування. // □ присл. 
публічно. 
ПУГАЧ, а, ч.\ узверт. пугачу. Хи¬ 

жий нічний птах роду совоподібних. 
ПУДЕЛЬ, я, ч. Порода кімнат¬ 

них собак з довгою кучерявою 
шерстю. 
ПУДИНГ, у, </., кул. Запіканка 

з сиру, м’яса, крупи і т. ін. з дода¬ 
ванням яєць, молока, прянощів. 
ПУДРА, и, ж. Дрібний м’який 

порошок, що наноситься на шкіру 
як гігієнічний та косметичний засіб. 
ПУЛЬС, у, ч. 1. Поштовхоподібні 

коливання стінок кровоносних су¬ 
дин, спричинені викиданням крові 
з серця при кожному його скоро¬ 
ченні. 2. перен. Ритм, темп чого-не¬ 
будь (життя, епохи і т. ін.) □ пуль- 
совйй. 
ПУЛЬСУВАТИ, ую, недок. 1. 

Ритмічно розширюватися і скоро¬ 
чуватися (про серце, кровоносні су¬ 
дини). 2. Рівномірними поштовха¬ 
ми коливатися, переміщатися (про 
воду в морі, річці і т. ін.). □ пульсу¬ 
ючий, пульсування. 
ПУНКТ, у, ч. 1. Певне місце 

в просторі, на земній поверхні. 2. 
Окремий розділ офіційного доку¬ 
мента або частина тексту, що зви¬ 
чайно позначається цифрою або 
буквою. 3. Певний окремий момент 
у розвитку чого-небудь. 4. Питан¬ 
ня, подія, проблема і т. ін., на яких 
зосереджені чиї-небудь думки, чи¬ 
ясь увага. 
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ПУНКТЙР, у, ч. Переривчаста 
лінія, утворена крапками або ко¬ 
роткими рисками. □ пунктйрний, 
присл. пунктйрно. 
ПУНКТУАЛЬНИЙ, а, е. Дуже 

точний, акуратний. □ пунктуаль¬ 
ність, присл. пунктуально. 
ПУНКТУАЦІЯ, ї, ж. Система 

правил уживання на письмі розді¬ 
лових знаків. 
ПУП, а, ч. Круглий рубець посе¬ 

редині живота, який залишається на 
місці відпадіння пуповини. 
ПУП’ЯНОК, нка, ч. Зародок 

квітки, листка або пагона рослини. 
ПУРЙЗМ, у, ч. Надмірне праг¬ 

нення очистити свою мову від іншо¬ 
мовних слів. 
ПУРПУР, у, ч. 1. Фарбувальна 

речовина червоно-фіолетового ко¬ 
льору, яку добували в давні часи із 
залоз морського молюска. 2. Старо¬ 
давня дорога тканина, пофарбована 
цією речовиною, а також одяг та 
інші речі з цієї тканини. 3. Тем¬ 
но-червоний або яскраво-черво¬ 
ний колір з фіолетовим відтінком. 
□ пурпурний, пурпурбвий, присл. 
пурпурно, пурпурбво. 
ПУСКАТИ, аю, аеш, недок., ПУ¬ 

СТИТИ, пущу, пустиш, док. 1. Пе¬ 
реставати тримати в руках, не вдер¬ 
жувати в руках. 2. Дозволяти 
кому-небудь увійти, в’їхати, проник¬ 
нути кудись. 3. Посилати, відправ¬ 
ляти куди-небудь з певною метою. 
4. Примушувати або давати мож¬ 
ливість рухатися певним чином, 
з певною швидкістю. 5. переи. При¬ 
водити в дію; рухати. 6. розм. Про¬ 
давати або збувати іншим спосо¬ 
бом. 7. Давати росток, корінь (про 
рослину). 8. Видавати які-небудь 
звуки; говорити, співати і т. ін. 
певним чином. 9. Виділяти, ви¬ 
промінювати з себе що-небудь. 
10. Втрачати, ронити (листя, пір’я 
і т. ін.). □ пускання, пущений, 
пускатися. 

ПУСТЕЛЯ, і, ж. 1. Великий (звич. 
посушливий) простір з бідною рос¬ 
линністю або позбавлений рослин¬ 
ності. 2. Відлюдне місце, незаселе- 
на або малозаселена місцевість. 
□ пустбльний, пустельність, присл. 
пустельно. 
ПУСТЙЙ , а, б. 1. Нічим не за¬ 

повнений (про вмістилище). • по- 
рбжній. 2. Який має всередині по¬ 
рожнину. • порожнйстий. 3. переи. 
Позбавлений змісту, убогий зміс¬ 
том. 4. переи. Несерйозний, духов¬ 
но обмежений. □ пустота. 
ПУСТЙР, й, ч. Незабудоване, за¬ 

пущене місце. 
ПУСТКА, и, ж. 1. Житло, зали¬ 

шене мешканцями. 2. Незаселена, 
необроблена ділянка землі. 
ПУСТО. 1. присуди, сл. Нікого, 

нічого немає де-небудь. 2. присл., 
розм. Марно, без толку. 
ПУСТОЩІ , ів, ми. Вчинок зара¬ 

ди розваги. 
ПУСТУВАТИ*, ^ю, уєш, недок. 

Розважаючись, гратися, бавити¬ 
ся (перев. про дітей). □ пустун, 
пустишка, пустуха. 
ПУСТУВАТИ2, ує, недок. Бути 

пустим, ніким, нічим незайнятим. 
ПУТАТИ, аю, аєш, недок. Стягу¬ 

вати путами передні ноги коня або 
іншої тварини. 
ПУТЙНА, и, ж. Сезон промисло¬ 

вого лову риби. 
ПУТІВЕЦЬ, вця, ч. Польова до¬ 

рога. 
ПУТГВКА, и, ж. 1. Офіційне по¬ 

свідчення, що видається особі, яку 
направляють на роботу, відпочинок, 
навчання і т. ін. 2. спец. Листок, на 
якому записується маршрут і зав¬ 
дання водіїв транспорту. 
ПУТНІЙ, я, є, розм. Який має 

позитивні якості. 
ПУТТЯ, й, с., розм. Добрі на¬ 

слідки чого-небудь; щасливі, спри¬ 
ятливі обставини для кого-, чого- 
небудь. 
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ПУТЬ, і, ж.у заст. 1. Смуга землі, 
призначена для ходіння, їзди. • шлях, 
дорбга 2. Напрямок руху куди-небудь, 
до певного місця. 3. Процес пересу¬ 
вання пішки, верхи або за допомо¬ 
гою транспортних засобів. 
ПУХ, у, ч. 1. Дрібне, ніжне пір’я 

птаха. 2. Тонкі, короткі, м’які волос¬ 
ки на тілі тварин. 3. Тонкі, ніжні 
волосини на насінні рослин, на 
поверхні стебла або листя. □ пухб- 
вий. 
ПУХЛИЙ, а, е. І.я кий опух, на¬ 

бряк. 2. Досить повний, з округли¬ 
ми формами, рисами (про людину, 
її обличчя, тіло). □ пухлйна, 
пухлість, пухлйнний. 
ПУЩА, і, ж. Великий, густий, 

дрімучий ліс. 
ПШЕНИЦЯ, і, ж. 1. Рослина 

злакових, із зерна якої виробляють 

біле борошно, крупу та інші про¬ 
дукти. 2. тільки одн. Зерна цієї рос¬ 
лини. 
ПШОНО, а, с. Крупа, виготовле¬ 

на з проса. □ пшоняний. 
ПЮПГТР, а, ч. Підставка для нот 

або книг у вигляді рамки або 
дошки. 
ПЮРЄ, невідм.у с. Страва або 

приправа до страв, приготовлена 
з розім’ятих чи протертих овочів 
або фруктів. 
П’ЯТИ... Перша частина склад¬ 

них слів, що означають: який скла¬ 
дається з п’яти одиниць, має п’ять 
одиниць, напр.: п’ятикінцевий. 
П’ЯТЬ, тй і тьбх, числ. к/льк. 1. 

Назва числа 5 та його цифрового 
позначення. 2. Оцінка при п’яти¬ 
бальній системі. 

РАБ, а, ч.\ у зверт. рабе; РАБА, 
й, ж.\ у зверт. рабо; РАБИНЯ, 
і, ж. у у зверт. рабйне. 1. У рабовлас¬ 
ницькому суспільстві — підневіль¬ 
на людина, яка була повністю по¬ 
збавлена прав і засобів виробництва 
й перебувала у власності свого гос¬ 
подаря — рабовласника. 2. Люди¬ 
на, яка потрапила в політичну, еко¬ 
номічну залежність від чого-небудь, 
утратила свої права, зробилася 
підневільною. • невільник. □ раб¬ 
ство, рабський, присл. рабськи; ра¬ 
бовласник, рабствувати. 3. перен. 
Той, хто сліпо виконує чиюсь волю 
(звичайно з вищих суспільних 
верств) або повністю підпорядковує 
кому-небудь СВОЮ ВОЛЮ, СВОЇ ВЧИН¬ 

КИ. -Ф* раб Божий: а) рел. христия¬ 
нин; б) жарт, чоловік узагалі. 
РАБАТКА, и, ж. Вузька грядка 

квітів уздовж паркових доріжок, 
навколо клумб і т. ін. 

РАБЙН, рідше РАВВГН, а, ч.\ у 
зверт. рабине, раввіне. Служитель 
культу і духовний керівник єврей¬ 
ської релігійної громади. 
РАДА, и, ж. 1. Настанова, вка¬ 

зівка, як діяти в певних обставинах. 
• порада. -Ф* Давати (д&ти) собГ 
рйду — справлятися з чим-небудь 
самостійно. □ радити. 2. Спільне об¬ 
говорення яких-небудь питань, об¬ 
мірковування чого-небудь з кимось. 
□ радитися. 3. Колегіальний орган 
якої-небудь організації, установи чи 
сама організація, установа, що 
здійснює керівництво, радить у чо¬ 
мусь. Вчена рада; Педагогічна 
рада; Всесвітня Рада Миру. 4. 
Орган державної влади. Л Верхов¬ 
на Р&да України — найвищий за¬ 
конодавчий орган державної влади 
в Україні. □ радянський. 5. У За¬ 
порізькій Січі — загальні збори 
козаків. Рйда генеральноїстаршй- 
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нй — в Україні у XVII - XVIII ст. 
вузький дорадчий орган при геть¬ 
мані, створюваний зі складу широ¬ 
кого дорадчого органу — Ради 
старшйнй. 
РАДИ, прийм., з род. 1. Ужи¬ 

вається при вказуванні на мету дії. 
• заради, задля. 2. Уживається при 
вказуванні на об’єкт, в інтересах 
якого що-небудь здійснюється. 
• для, заради. З Уживається при 
вказуванні на причину дії або ста¬ 
ну. • через. -Ф* Чого ради — навіщо. 
РАДИЙ, рідше РАД, а, е. 1. 

Сповнений задоволення з якогось 
приводу; який виражає радість, 
радіє з приводу чогось. -Ф* Дідько 
йому (їй і т. ін.) радий (рад) — хто- 
небудь неприємний, небажаний, 
щось лебажане; Радий чи не¬ 
радий — мимоволі, хочеш не хочеш. 
□ радість, радіти, присл. радо. 2. 
з інфін. Який виражає готовність, 
бажання, згоду що-небудь зробити. 
• готовий. -Ф* Радий (рад, рада) 
[вас] б&чити — форма привітання 
при зустрічі з ким-небудь. 
РАДИКАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який 

дотримується поглядів прихиль¬ 
ників крайніх заходів, рішучих дій. 
□ радикальність. 2. Найбільш дійо¬ 
вий. □ присл. радикально. 
РАДИКУЛІТ, у, V., мед. Запален¬ 

ня корінців спинномозкових нервів 
у людини. • розм. прбстріл. 
РАДІАЦІЯ, ї, ж. Випромінюван¬ 

ня електромагнітної енергії яким- 
небудь тілом; електромагнітні хвилі, 
випромінювані яким-небудь джере¬ 
лом. □ радіаційний. 
РАДІО , нев/дм., с. 1. Переда¬ 

вання на відстань інформації за 
допомогою радіохвиль. 2. розм. Те 
саме, що радіопередача. 3. розм. 
Те саме, що радіоприймач. 4. 
розм. Центр, звідки ведеться ра¬ 
діопередача. 
РАДІО».. Пер ша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову р&діо 

у 1 знач., напр.: радіоканал, радіо¬ 
лінія, радіопрйлад і т. ін. 

РАДІО2... Перша частина склад¬ 
них слів, що відповідають слову 
радіоактйвний, напр.: радіоізотбп, 
радіостронцій і т. ін. 
РАДІОМОВЛЕННЯ, я, с Пере 

дача по радіо широкому колу слу¬ 
хачів спеціальних програм (останні 
вісті, виступи, музика, літературні 
передачі тощо). 
РАДГТИ, ію, ієш, недок. Відчу¬ 

вати радість, почуття задоволення, 
втіхи з приводу чого-небудь. -Ф* Ду- 
шбю (серцем) радіти — відчувати 
велику радість, насолоду, втіху 
і т. ін. □ радість, радісний, присл. 
радісно; радітися. 
РАДІУС, а, у. 1. Відрізок прямої, 

що сполучає будь-яку точку кола 
або поверхні кулі (сфери) з цент¬ 
ром; віддаль від певної точки кола 
або сфери до центра. 2. Величина 
охоплення, сфера дії, поширення 
чого-небудь стосовно якогось цент¬ 
ру. Д Радіус польбту — макси¬ 
мальна віддаль, яку може подола¬ 
ти літак від бази і повернутися 
назад, не поповнюючи запасів паль¬ 
ного. □ радіусний. 
РАДНИК, а, ч. 1 . Той, хто радить, 

дає поради. • порадник. □ радни¬ 
ця. 2. Назва деяких службових по¬ 
сад, а також осіб, що займають ці 
посади. 
РАДОН, у, ч. Радіоактивний 

інертний газ, що входить до складу 
лікувальних мінеральних вод; про¬ 
дукт розпаду радію. □ радоновий. 
РАЗ», у, ч. 1. У сполученні з чис¬ 

лівником «один» або без нього оз¬ 
начає однократність дії. *Ф* В одйн 
раз — відразу, раптово; За одйн 
раз — в один прийом; За одийм 
разом — зразу, без передиху; Раз 
у (по) раз — регулярно, система¬ 
тично, весь час повторюючись. 
□ разовий, разок. 2. у знач, присуд¬ 
ка. -Ф* От тобі й раз! — уживається 
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при вираженні здивування, запере¬ 
чення і т. ін. 
РАЗ2, присл. Якось, одного дня. 

• колйсь. 
РАЗ3, спол., розм. Уживається 

для приєднання умовних підрядних 
речень • якщо. 
РАЗИТИ, ражу, разйш, недок. 1. 

Робити рани зброєю, убивати, зни¬ 
щувати (ворога). 2. перен. Нещад¬ 
но викривати, піддавати гострій 
критиці. 
РАЗОМ, присл. 1 Спільно з 

ким-, чим-небудь; спільними зу¬ 
силлями. • гуртом. 2 В один і той 
же час, у ту саму мить. А Разом 
з тим — у той же час. • воднб- 
час. 3. За один раз, заразом. 4. 
бухг. У підсумку, всього (при 
підрахунку). м 
РАЗЮЧИЙ, а, е. 1. Який має ве¬ 

лику руйнівну силу. • нищівнйй 2. 
перен Який відзначається особли¬ 
вою гостротою. • нещадний. 3. Який 
дивує, вражає, викликає захоплен¬ 
ня. Разюча новина. □ разючість, 
присл. разюче. 
РАЙ, раю, ч. 1. За релігійними 

уявленнями — місцевість, де бла¬ 
женствують праведники після 
смерті; за біблійною легендою — 
сад, у якому жили перші люди Адам 
і Єва до так званого гріхопадіння. 
2. перен. Красива і благодатна 
місцевість. 3. перен. Ніжне звертан¬ 
ня до близької, дорогої людини. 
О райський. А Райські йблука — 
яблучка жовто-червоного кольору; 
Райські птахй (птйці) — родина 
птахів ряду горобцеподібних, що 
мають яскраве оперення. 
РАЙ... Пер ша частина складних 

слів, що відповідає слову районний, 
напр.: райвідділ, раймаг, райпром- 
комбінат. 
РАЙ-ДЕРЕВО, а, с. Кущ або не¬ 

велике дерево з зеленувато-жовтою 
деревиною та дрібними квіточками, 
зібраними у великі волоті. 

РАЙОН, у, ч. 1. Адміністратив¬ 
но-територіальна одиниця в Ук¬ 
раїні, яка є складовою областей та 
великих міст. 2. Частина території, 
що становить єдине ціле як геогра¬ 
фічна, економічна і т. ін. одиниця 
□ райбнний, районувати, району¬ 
вання. 3. Місцевість, що прилягає 
до чого-небудь або розташована по¬ 
близу чи навколо чогось. 
РАК а, ч. 1. зоол. Покрита пан¬ 

циром безхребетна прісноводна тва¬ 
рина класу членистоногих з клішня¬ 
ми біля голови і схожим на хвіст 
черевцем. ^ Доки рак свйсне — 
невідомо коли; інколи; Пектй рй- 
ків — червоніти від сорому, ніяко¬ 
вості. 2. у знач, присл. р&ка, раком, 
розм. Низько нахилившись, упер¬ 
шись руками в землю. ^ Догорй 
раком — уверх основою, дном і т. ін. 
3. перен. Прикріплений до жерди¬ 
ни гачок, яким витягають воду з кри¬ 
ниці. 
РАК2, у, ч. 1. мед. Злоякісна пух¬ 

лина на зовнішніх або внутрішніх 
органах людини чи тварини. 2. Хво¬ 
роба рослин, яка виявляється 
в утворенні наростів, напливів або 
ран на їх корені і стеблах. 
РАК3, а, ч., астр. Одне з двана¬ 

дцяти сузір’їв зодіаку, розташоване 
в північній півкулі неба. 
РАКЕТА, и, ж. 1. Наповнений 

піротехнічною сумішшю снаряд, 
який при спалахуванні злітає в по¬ 
вітря й застосовується для феєр¬ 
верків і світлових сигналів. 2. 
Літальний апарат з реактивним 
двигуном. А Ракбта-носГй — ос¬ 
танній ступінь багатоступінчастої 
ракети, за допомогою якої виводять 
на орбіту штучний супутник, кос¬ 
мічний корабель і т. ін. 3. Бойовий 
снаряд, що приводиться в дію ре¬ 
активною силою. □ ракетний, ра¬ 
кетник, ракетоносець, ракетодром 
4. Невелике судно на підводних кри¬ 
лах. 
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РАКУРС, у, ч. Перспективне 
зменшення різних частин віддале¬ 
них предметів, архітектурних еле¬ 
ментів, фігур і т. ін.; незвична для 
ока перспектива зображення пред¬ 
мета на фотографії. □ ракурсний. 
РАМА, и, ж. 1. Віконне дерев’яне 

сплетення переважно прямокутної 
форми з шибками або без них. 2. 
Довільної форми дерев’яна або ме¬ 
талева оправа, яку вставляють 
у прорізи корпусу автобуса, літака 
і т. ін. 3. Засклене переплетення для 
захисту рослин у парниках і тепли¬ 
цях. 4. Довільної форми обрамлен¬ 
ня з різних матеріалів для вставки 
в нього дзеркал, картин, портретів 
і т. ін. 5. Пристрій для стільників 
у вулику. □ рамка. 6. техн. Несуча 
частина машини, конструкції, уста¬ 
новки і т. ін. • станйна. □ рбмний, 
рамник. 
РАМПА, и, ж. 1. Невисокий 

бар’єр уздовж авансцени, який при¬ 
криває апаратуру для освітлення 
знизу передньої частини сцени; апа¬ 
ратура для освітлення, розміщена 
за цим бар’єром. 2. рідше. Театраль¬ 
на сцена. 3. Залізобетонна споруда 
для навантажування та розванта¬ 
жування вагонів. 
РАНА, и, ж. 1. Пошкодження чим- 

небудь тканин тіла або внутрішніх 
органів людини, тварини. 2. перен. 
Сильне переживання, страждання, 
душевний біль. Роз’ятрювати 
рйну в сбрці — торкатися в роз¬ 
мові того, що завдає душевного 
болю, моральних страждань. 3. 
тільки мн.у перен. Матеріальна і мо¬ 
ральна шкода, заподіяна кому-, 
чому-небудь. 
РАНГ, у, ч. 1. Спеціальне зван¬ 

ня, чин (для офіцерів морського 
флоту). 2. Категорія, розряд яких- 
небудь предметів, явищ, певних осіб 
і т. ін. • розряд. □ ранговий. 
РАНДЕВУ, невідЛ/., с. 1. Домо¬ 

влене наперед побачення. 2. У мор¬ 

ському флоті — обумовлене місце 
зустрічі кораблів. 
РАНЕТ, РЕНЕТ, у, ч. 1. Пів 

денний цінний сорт яблунь. 2. Плід 
цього дерева. □ ранетовий, ренето¬ 
вий. 
РАНЕЦЬ, нця, ч. Похідна сумка 

зі шкіри або іншого матеріалу 
(військова або школярська), яку 
носять на спині за допомогою за¬ 
плічних ремінців та лямок. □ ранце¬ 
вий. 
РАНЖЙР, у, ч. 1. Шикування 

людей за ростом в одну шеренгу. 
Д За ранжйром; а) за зростом; 
б) за ступенем важливості; за чи¬ 
ном. 2. Певний порядок у чомусь. 
Д По ранжйру — за усталеним по¬ 
рядком. -Ф* Під одйн ранжйр — нех¬ 
туючи індивідуальними рисами. 
РАННІЙ, я, є. 1. Я кий являє со¬ 

бою початкову пору або стадію пев¬ 
ного періоду, часу або певної епо¬ 
хи. 2. Який стосується початку дня, 
ранку. • вранішній. □ рань, присл. 
рано, раненький, ранесенький, 
присл. раненько, присл. ранесень¬ 
ко. 3. Який появляється (настає) 
раніше, ніж звичайно. Рання весна. 
РАННЬО... Перша частина 

складних слів, що відповідають сло¬ 
ву ранній у 1 значенні, напр.: 
ранньотрипільський, ранньофео¬ 
дальний, ранньочетвертинний, ран- 
ньоосїнний, ранньостиглий і т. ін. 
РАНОК, нку, ч. 1. Частина доби 

після ночі, початок дня. Від 
р&нку до р&нку — протягом доби, 
довго. Д Добрий ранок; Дбброго 
ранку — вітальні слова на початку 
дня; 3 ранку до вечора (ночі, смер¬ 
кання) — протягом усього дня, три¬ 
валого часу. □ ранковий, ранкува- 
ти. 2. Публічне ранкове зібрання 
з літературно-музичною програмою. 
РАНТ, а, ч. Вузька смужка 

шкіри, якою з’єднується верхня ча¬ 
стина взуття з підошвою. □ ран¬ 
товий. 
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РАНЧО, невідм., с. 1. Хутір, са¬ 
диба (у країнах Латинської Амери¬ 
ки). 2 На заході США — тварин¬ 
ницька ферма 
РАПІРА, и, ж. Колюча зброя 

з довгим і гнучким чотиригранним 
клинком та держаком; використо¬ 
вується в навчальному та спортив¬ 
ному фехтуванні. □ рапірйст, рапі¬ 
ристка. 
РАПОРТ, у, ч. 1. Усне або пись¬ 

мове службове повідомлення, доне¬ 
сення військовослужбовця чи будь- 
кого з підлеглих начальникові. 2. 
перен. Звіт про виконання взятих 
зобов’язань, про досягнення у певній 
сфері діяльності. Творчий рапорт. 
□ рапортувати. 
РАПОРТ, у, ч. Повторювана ча¬ 

стина малюнка на тканині, килимах, 
шпалерах і т. ін. 
РАПС, у, ч. Олійна та кормова 

рослина родини хрестоцвітних з яс¬ 
краво-жовтими квітками. □ рапсо¬ 
вий. 
РАПСОДІЯ, ї, ж.; у зверт. 

рапсодіє. 1. літ. В античній літера¬ 
турі — уривок з епічного твору, що 
виконувався мандрівним народним 
співцем і декламатором (рапсодом). 
2. муз. Інструментальний твір, пе¬ 
реважно вільної форми, на основі 
народних мелодій. 
РАПТОМ, присл. Відразу, зне¬ 

нацька. □ раптовий, раптовість, 
присл. раптово. 
РАРИТЕТ , у, V., КНИЖН. 1. 

Цінна рідкісна річ. 2. Рідковжи¬ 
ване слово. □ раритетний, рари¬ 
тетність. 

РАСА, и, ж:, у зверт. расо. 1. Ве¬ 
лика група людей, що об’єднані 
спільністю походження і мають 
спільні спадкові ознаки: будову 
тіла, форму голови, колір шкіри, 
очей та ін. 2. біол. Сукупність 
організмів одного виду або підви¬ 
ду, яким властиві спільні ознаки. 
О расовий, расовість. 

РАСИЗМ, у, ч. Реакційна ідео¬ 
логія, що виправдовує соціальну 
й національну нерівність у су¬ 
спільстві належністю людей до так 
званих «вищих» і «нижчих» рас. 
□ расист, расистський. 
РАТАЙ, ратая, V., нар.-поет/, 

у зверт. ратаю. Плугатар, орач. 
РАТЙН, у, ч. Вовняна тканина 

для верхнього одягу зі смужками 
короткого ворсу на лицьовому боці. 
□ ратйновий. 
ратифікація, ї, ж., дипл. 

Затвердження органом влади 
міжнародного договору, підписано¬ 
го уповноваженими на це особами. 
□ ратифікбваний, ратифікувати, 
ратифікуватися. 
РАТИЦЯ, і, ж. Рогове утворення 

в кінці ніг деяких ссавців. • копй- 
то. □ ратичка. 
РАТЬ, і, ж. 1. У Київській Русі — 

назва війська. / Урочиста назва 
сучасного війська. 2. перен. Вели¬ 
чезна кількість кого-, чого-небудь 
однорідного. 3. уроч. Битва. □ рат¬ 
ний,ратник. 
РАУНД, у, ч. У боксі: проміжок 

часу (звичайно 3 хвилини), протя¬ 
гом якого відбувається бій. 
РАФІНАД, у, ч. Очищений і спре¬ 

сований у грудки цукор. □ рафінад¬ 
ний. 
РАФІНОВАНИЙ, а, е. 1. спец. 

Очищений, звільнений від домішок. 
□ рафінувати. 2. перен., книжн. Ви¬ 
шуканий, витончений формою, 
змістом. □ рафінованість. 
РАХІВНИЦЯ, і, ж. Простий при¬ 

лад для лічби, має вигляд чотири¬ 
кутної рами з поперечними метале¬ 
вими прутиками і нанизаними на 
них кісточками. *❖* Скидати з ра- 
хівнйці — перестати рахуватися 
з ким-, чим-небудь. □ рахівнйчий. 
РАХМАННИЙ, а, е. Смирний, 

тихий, спокійної вдачі. 
РАХУБА, и, ж., розм. 1. заст. 

Лічба, рахування. Рахуби не 
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д£ти кому, чому— не змогти пере¬ 
рахувати кого-, що-небудь. 2. заст. 
Рахунок; міркування. ^ Добрати 
рахуби — розібратися в чомусь. 3. 
Неприємний клопіт з ким-, чим-не- 
будь. □ рахубний. 
РАХУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Визначати суму, кількість; вести 
якісь підрахунки. 2. Називати чис¬ 
ла в послідовному порядку. / Умі¬ 
ти виконувати арифметичні дії 
з числами. • лічйти. □ рахування. 
3. Вести початок чого-небудь від чо¬ 
гось. 4. у знач, вставн. сл., рідко. 
Уживається для підтвердження пев¬ 
ної думки. 
РАХУНОК, ч. 1 . род. нку. Загаль¬ 

на кількість; результат підрахуван- 
ня чогось, виражений у числах, 
в очках. 2. род. нка. Документ із 
вказаною сумою грошей для спла¬ 
ти за виконану роботу, послугу, 
придбану річ. 3. род. нку., перев. мн. 
Облік прибутків і витрат у госпо¬ 
дарстві, а також запис такого об¬ 
ліку. 4. род. нку., перев. мн., бухг. 
Фінансові операції якого-небудь 
підприємства, установи чи окремої 
особи. А Відкривати рахунок 
в ощадній к&сі — вносити перший 
грошовий вклад до каси. ^ Б^ти на 
рахунку якому — визнаватися, 
вважатися яким-небудь; Брати на 
свій рахунок що — вважати що- 
небудь таким, що стосується себе. 
5. род. нку. перев. мн. Взагалі гро¬ 
шові розрахунки. ^ Зводити ра¬ 
хунки з ким — відплачувати ко¬ 
мусь за щось (заподіяну кривду, 
образу). 
РАЦІОН, у, ч. 1. Склад і норма 

їжі, харчовий пайок для людини на 
визначений проміжок часу. 2. До¬ 
бовий набір різних кормів у певній 
кількості для худоби. 
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, ї, ж. Орга¬ 

нізація діяльності в якій-небудь 
галузі доцільнішими, ніж досі, спо¬ 
собами. • удосконалення. □ раціо¬ 

налізаторство, раціоналізаторсь¬ 
кий, раціоналізувати. 
РАЦІОНАЛІЗМ, у, ч. 1. Філо 

софський напрям, що відстоює 
здатність людського розуму пізна¬ 
ти закони розвитку природи й сус¬ 
пільства. 2. Розсудливе ставлення 
до життя, розсудливість у вчинках. 
□ раціональний, раціоналіст. 
РАЦІОНАЛЬНИЙ , а, е. 1. Який 

ґрунтується на вимогах логіки; спря¬ 
мований до кращого, розумнішого 
застосування. • розумний, доціль¬ 
ний. ^ Раціональне збрнб — суть 
чого-небудь. □ раціональність, 
присл. раціонально. 2. мат. Сумір¬ 
ний з одиницею або частиною оди¬ 
ниці; протилежне ірраціональний. 
/ Який не має знака добування ко¬ 
реня. 
РАЦІЯМ ж. Радіостанція, зви¬ 

чайно переносна або пересувна. 
РАЦІЯ2, ї, ж. Розумна підстава, 

обґрунтування чого-небудь. ^ Мати 
р&цію — мати правильну думку. 
рачкувати, ую, уєш, недок., 

розм. Пересуватися рачки, тобто 
спираючись на коліна та обидві 
долоні. «Ф* Назад рачкувати — 
відступати, відмовлятися від на¬ 
міру, обіцянки тощо. 
РАШПІЛЬ, я, ч. Напилок із на¬ 

січкою у вигляді досить великих 
порівняно рідко розміщених зубців. 
РАЮВАТИ, юю, юєш, недок. 1. 

міф. Бути в раю. 2. розм. Відчува¬ 
ти насолоду, щастя. 
РВАТИ, рву, рвеш і рідше 

ІРВАТИ, ірву, ірвеш, недок. 1. Роз¬ 
діляти щось на частини, порушую¬ 
чи його цілісність. • розривати. 
•Ф* Рвати душу (сбрце) — завда¬ 
вати мук, страждань; Рв&ти й ме¬ 
тати — перебувати в стані велико¬ 
го роздратування; Рв&ти кайдани 
(п^та) — визволяти з неволі. □ рва¬ 
тися. 2. Сильно смикати, тягнути. 
А Рвати зуб (з^би) — видаляти 
зуб (зуби) хірургічним способом. 
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4- Рвати волосся на голові — бути 
в розпачі, впадати у відчай. 3. 
Відокремлювати, віддаляти від 
стебла, кореня; обламувати стебла. 
• зривати. 4. Висаджувати в по¬ 
вітря під час вибуху. □ рватися. 5. 
перен. Припиняти стосунки, зв’яз¬ 
ки і т. ін. 6. розм. Завдавати гос¬ 
трого болю, сіпати (при нагниванні). 
7. перен., розм. Працювати на повну 
силу, потужність. ^ Рвати жйли 
[на роботі) — працювати важко, 
з усіх сил, з великим напруженням. 
8. перен. Брати, захоплювати, пе¬ 
реважно нечесно, незаконно, але 
з вигодою для себе. □ рвач, 
рвацтво. 
РЕАБІЛІТУВАТИ, ую, уєш, не- 

док. і док. 1. Поновлювати добре 
ім’я, репутацію несправедливо 
звинуваченої людини. 2. юр. 
Відновлення в правах людини, 
стосовно якої скасовано судовий 
вирок. □ реабілітація, реабіліто¬ 
ваний, реабілітувати, реабілітува¬ 
тися. 
РЕАГУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

на то. Поступати яким-небудь чи¬ 
ном у відповідь на щось, виявляю¬ 
чи відповідне ставлення до кого-, 
чого-небудь./ Відповідати якимись 
рухами на подразнення, вплив зов¬ 
нішнього середовища (про організм, 
тіло людини чи тварини та його ча¬ 
стини). □ реагування. 2. Вступати 
в хімічну реакцію. 
РЕАКТИВНИЙ, а, е. 1. х/м. 

Прикметник до реактйв, що є на¬ 
звою речовини, яка вступає в харак- 
терну реакцію з іншою речовиною, 
даючи можливість виявити на¬ 
явність останньої в певній сполуці. 
2. фіз. Який виникає під дією сили 
віддачі. 3. техн. Сконструйований на 
основі використання сили тяги, ство¬ 
рюваної струменем газу, пари і т. ін. 
4. біол Здатний реагувати певним 
чином на подразнення, на вплив 
Довкілля. □ реактйвність. 

РЕАКТОР, а, ч. 1. ел. Потужна 
котушка індуктивності для обме¬ 
ження струмів короткого замикан¬ 
ня і підтримування напруги у висо¬ 
ковольтних установках. 2. х/м. 
Апарат для проведення хімічних ре¬ 
акцій при певних температурах 
і тисках. 3. фіз. Установка для ке¬ 
рованої ланцюгової ядерної реакції 
поділу атомних ядер. А Атомний 
ре&ктор — назва відповідної уста¬ 
новки. 
РЕАКЦІЯ1, ї, ж. 1. Жест, міміка, 

дія, вчинок і т. ін., що виникають 
у відповідь на те чи інше явище, 
дію, зовнішній вплив. 2. фізіол., 
біол. Відповідь організму на внут¬ 
рішнє чи зовнішнє подразнення. 3. 
х/м. Взаємодія між речовинами, що 
призводить до виникнення нових ре¬ 
човин. 
РЕАКЦІЯ2, ї, ж. Активний опір 

суспільному прогресові з боку 
відживаючих класів, їхніх партій чи 
політичних угруповань; політичний 
режим, установлений для приду¬ 
шення прогресивних сил і збережен¬ 
ня старих суспільних порядків. 
□ реакційність, реакціонер, реак¬ 
ціонерка, реакційний, присл. реак¬ 
ційно. 
РЕАЛГЗМ, у, ч. 1. Творчий метод 

літератури і мистецтва, що полягає 
в правдивому відображенні об’єк¬ 
тивної дійсності, напрям у літе¬ 
ратурі та мистецтві, представники 
якого застосовують цей метод. 2. 
Здатність тверезо оцінювати об’єк¬ 
тивні умови, співвідношення сил 
і т. ін. А Наївний реалізм — світо¬ 
гляд людини на основі безпосеред¬ 
нього життєвого досвіду. □ реаліст, 
реалістйчний, присл. реалістйчно. 
РЕАЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. 1. Утілювати що-небудь в жит¬ 
тя, здійснювати щось. Реалізувати 
творчий задум. 2. Продавати, пере¬ 
водити що-небудь на гроші. 
□ реалізуватися, реалізбваний. 
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РЕАЛІЯ,!, ж., наук. Річ, що існує 
матеріально; предмет матеріальної 
цінності. 
РЕАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який існує 

в об’єктивній дійсності; протилеж¬ 
не до уйвний. • дійсний. Д Реаль¬ 
на заробітна плата — кількість 
предметів споживання та послуг, 
які може мати працівник на свою 
номінальну платню. 2. Який можна 
здійснити, виконати. Реальний план. 
3. Який відзначається здатністю 
тверезо оцінювати об’єктивні умо¬ 
ви. Реальна оцінка своїх можливо¬ 
стей. 4. заст. Який має практичне 
значення. А Рейльне учйлище — 
середній навчальний заклад доре¬ 
волюційної Росії, в якому вивчали¬ 
ся переважно природничі і точні 
науки. □ присл. реально, реаль¬ 
ність. ~ 
РЕАНІМАЦІЯ, ї, ж. Штучне 

відновлення деяких життєво важли¬ 
вих функцій організму, що пере¬ 
буває в стані клінічної смерті. 
□ реанімаційний, реаніматолог, ре¬ 
аніматологія. 
РЕБРО, а, с. 1. Дугоподібний ске¬ 

летний утвір людини і хребетних 
тварин, що йде від хребта до груд¬ 
ної кістки. Аж ребра знати — 
хто-небудь дуже худий; Полоско¬ 
тати ребра кому— сильно побити 
кого-небудь; Ребра світяться — 
дуже виснажений. 2. Частина кістя¬ 
ка споруди або предмета, яка щось 
підтримує чи скріплює собою. 
□ ребрйстий. 3. Лінія перетину 
двох площин; вузький край предме¬ 
та (по його довжині). □ ребровий. 
4. узнай, присл. ребром. Вертикаль¬ 
но. -Ф* Ставити питання ребром — 
заявляти щось категорично, з усією 
рішучістю. 
РЕБУС, а, ч. 1. Загадка, у якій 

слова, що розгадуються, зображе¬ 
но у вигляді комбінації малюнків 
з літерами та іншими знаками. 2 
перен. Щось незрозуміле, загадкове. 

РЕВ, у, ч. 1. Гучний, протяжний 
крик тварин; несамовитий крик, 
лемент людей. / Звуки, що нагаду¬ 
ють такі крики. • ревіння. 2. розм. 
Голосний плач. □ рева. 
РЕВАНШ, у, ч. Відплата за не¬ 

вдачу, поразку, програш і т. ін. у чо- 
му-небудь. ^ Брати реванш — 
відплачувати за невдачу, поразку, 
програш і т. ін. у чомусь. □ ре¬ 
ваншист, реваншистський, реван- 
шйзм, реваншувати. 
РЕВЕРАНС, у, ч. 1. Шанобливий 

уклін з присіданням. 2. перен. Пе¬ 
ребільшений вираз шанобливості 
• розшаркування. 
РЕВЕРС, ч. 1. род. у, спец. Зво¬ 

ротний бік монети або медалі. 2. 
род. а, техн. Механізм, яким зміню¬ 
ється напрям руху робочих частин 
машини на зворотний. □ реверсйв- 
ний, реверсування. 3. род. у, ек. 
Письмове зобов’язання, гарантія 
чого-небудь (випуску векселів, ку¬ 
півлі певних товарів тощо). 
РЕВІЗІОНГЗМ, у, V., філос, 

політ. 1. Вимога перегляду вчень, 
поглядів тощо. 2. Політична течія 
у міжнародному русі XIX ст., що 
висувала вимогу перегляду основ¬ 
них положень марксизму. 
РЕВГЗІЯ, ї, ж. 1. Перевірка пра¬ 

вильності й законності діяльності 
підприємства, установи, організації 
або службової особи. • ревізуван¬ 
ня. □ ревізбр. 2. Перегляд положень 
учення, теорії з метою внесення 
змін. □ ревізувати, ревізуватися. 
РЕВІНЬ, веню, ч. Багаторічна 

трав’яниста рослина з великим ли¬ 
стям і товстим корінням; викорис¬ 
товується в кулінарії та народній 
медицині. 
РЕВГТИ і РЕВТЙ, ву, веш, шін 

ч. ревів, ревіла, лб і вів, ревла, лб, 
недок. 1. Видавати рев, ревіння (про 
тварин). / Несамовито кричати (про 
людей). / Співати низьким, грубим 
голосом. / перен. Видавати звуки, 
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що нагадують гучнии крик тварин; 
створювати сильний шум, гуркіт. 
Ревуть мотори. 2. розм. Дуже голос¬ 
но плакати. *❖* Рбвма ревіти — силь¬ 
но ридати. □ ревіння, однокр. рев¬ 
нути. 
РЕВМАТЙЗМ, у, ч. Захворюван¬ 

ня серцево-судинної системи й суг¬ 
лобів людини. □ ревматик, ревма¬ 
тичний. 
РЕВМАТОЛОГ, а, у.; у зверт. 

ревматологу. Лікар, який лікує рев¬ 
матизм. □ ревматологічний. 
РЕВНИМ, а, е. 1. Старанний, ре¬ 

тельний у чому-небудь. Ревний 
у навчанні. 2. Щирий, зворушливий. 
Ревна лірична пісня. 3. розм. Дуже 
рясний, густий. Ревні дощі. □ рев¬ 
ність, присл. ревно. 
РЕВНОЩІ, ів, мн. 1. Сумнів 

у вірності, коханні, підозра в зра¬ 
ді подружжя. □ ревнувати, рев¬ 
нивець, ревнивий, присл. ревни¬ 
во. 2. Заздрість до успіхів іншої 
людини. 
РЕВОЛЮЦІЯ, ї, ж. 1. Докорін¬ 

на якісна зміна в житті суспільства; 
ліквідація віджитого суспільного 
ладу й утвердження нового Д Бур¬ 
жуазна революція — переворот, 
знищення феодального ладу й замі¬ 
на його капіталістичним; Проле¬ 
тарська (соціалістйчна) револю¬ 
ція — повалення влади буржуазії 
з метою побудови соціалістичного 
суспільства. 2. Переворот у якій- 
небудь галузі, що призводить до 
Докорінного перетворення, удоско¬ 
налення чого-небудь. □ революці¬ 
онер, революціонерка, револю¬ 
ційний, революційність, присл. 
революційно. 
РЕВОЛЬВЕР, а, ч. Ручна вогне¬ 

пальна зброя з магазином у вигляді 
барабана, що обертається. □ ре¬ 
вольверний. Д Револьверний 
верстат — металевий верстат з ру¬ 
хомою головкою, на якій можна 
встановлювати кілька металорі¬ 

зальних інструментів. □ револьвер¬ 
ник, револьверниця. 
РЕВУН, а, ч 1 Велика широко¬ 

носа мавпа родини цебусових; має 
дуже гучний голос; живе в лісах 
Центральної і Південної Америки. 
2. мор. Звуковий сигнальний при¬ 
лад. • сирена. 3. розм. Той, хто ча¬ 
сто реве, плаче. 
РЕВЮ, невідм., с. 1. Театральне 

видовище-огляд, що складається з 
окремих сцен і номерів, об’єднаних 
спільною, переважно злободенною 
темою, певним задумом. 2. Назва 
деяких сучасних журналів. 
РЕГАЛІЇ, ій, мн. 1. Предмети, що 

символізують монархічну владу (ко¬ 
рона, скіпетр, трон тощо). 2. Відзна¬ 
ки; ордени та медалі. 3. За часів 
феодалізму в Західній Європі — 
монопольне право королів та вели¬ 
ких феодалів на стягнення мита, 
судових штрафів тощо. 
РЕГАТА, и, ж Змагання на греб¬ 

них, вітрильних або моторних суд¬ 
нах, у яких бере участь багато 
спортсменів. 
РЕГБІ, невідм., с. Спортивна гра 

з м’ячем овальної форми, різновид 
футболу. □ регбіст. 
РЕГЕНТ, а, ч. 1 У монархічних 

державах тимчасовий правитель 
держави замість монарха. 2. Дири¬ 
гент хору, переважно церковного. 
□ регентство, регентша, регентсь¬ 
кий. 
РЕГІОН, у, V., наук. Територія, 

що характеризується комплексом 
притаманних їй ознак (географіч¬ 
них, економічних тощо) □ регіо¬ 
нальний. 
РЕГГСТР, ч. 1. род. у, спец. Спи¬ 

сок, перелік чого-небудь; книга для 
обліку чогось. 2. род. у, муз. Ділян¬ 
ка звукового діапазону музичного 
інструмента або голосу. 3. род. 
а, спец. Розподільник, регулятор 
у деяких машинах і приладах; 
пристрій в обчислювальних маши- 
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нах. 4. род. у. Державна установа, 
що здійснює нагляд за будівниц¬ 
твом суден та безпекою їх плавання. 
регіт, готу, ч. Нестримний го¬ 

лосний сміх. □ реготати, регітня, 
реготун. 
РЕГЛАМЕНТ, у, ч. 1. Звід, сис¬ 

тема правил, які визначають поря¬ 
док організації та діяльності 
органів державної влади в цілому 
чи їхніх складових частин. 2. Прий¬ 
нятий розпорядок ведення засідан¬ 
ня, зборів, конференцій і т. ін. 3. 
Час, виділений для доповіді, висту¬ 
пу. 4. Назва деяких,актів міжнарод¬ 
них конференцій і конгресів. □ рег¬ 
ламентний, регламентувати. 
РЕГЛАН, ч., кравецтво. 1. невідм. 

Фасон верхнього одягу, в якому ру¬ 
кав становить єдине ціле з плечем. 
2. род. а, розм. Пальто, куртка та¬ 
кого фасону. 
РЕГРЕС, у, ч. 1. Спадний рух, 

перехід від вищих форм до нижчих; 
протилежне — прогрес. / Зміни 
у гірший бік, рух назад. □ регресив¬ 
ний, регресія, регресувати. 2. біол. 
Спрощення будови тварин і рослин 
у процесі їхнього історичного роз¬ 
витку, зникнення деяких систем 
органів тощо. 3. юр. Право особи, 
яка виконувала зобов’язання іншої 
особи, ставити перед нею вимоги 
про повернення втрат. 
РЕГУЛЮВАТИ, юю, юєш, недок. 

1. Керувати чимось, підпорядкову¬ 
вати його за певними правилами. 
2. Встановлювати правильну взає¬ 
модію частин механізму. // □ ре¬ 
гулювання, регулювальник, ре¬ 
гулювальниця, регулюючий, 
регулюватися. 
РЕГУЛЯРНИЙ, а, е. 1. Який 

відбувається, проводиться система¬ 
тично, періодично. 2. Який має по¬ 
стійну організацію і систематичну 
підготовку (про армію, війська та 
ін.). // □ регулярність, присл. регу¬ 
лярно. 

РЕДАГУВАТИ, ую, уєш, недок. 
1. Перевіряти і виправляти або 
відповідно оформляти певний текст. 
2. Бути керівником якого-небудь 
видання. // □ редактор, редагуван¬ 
ня, редагуватися. 
РЕДАКЦІЯ, ї, ж. 1. Організація 

(колектив), що здійснює підготовку 
і випуск у світ друкованих видань. 
2. Приміщення, в якому здійснюєть¬ 
ся редагування певних текстів і де 
знаходиться редакційний колектив 
□ редакційний. 3. Варіант того са¬ 
мого твору чи його частини. 
РЕДЙСКА, и, ж. 1. тільки одн. 

Однорічна овочева рослина родини 
хрестоцвітних із їстівним невеликим 
червоним, іноді білим коренеплодом 
круглої або довгастої форми. 2. 
їстівний коренеплід цієї рослини. 
РЕДКОЛЕГІЯ, ї, ж. Скорочено 

від редакційна колегія. 
РЕДУКЦІЯ, ї, ж. 1. спец. Про¬ 

цес або дія, що приводить до змен¬ 
шення, послаблення або спрощен¬ 
ня чого-небудь, іноді до втрати 
якихось ознак. □ редуктор, редуку¬ 
вати. 2. біол. Зменшення органів або 
тканин, відмирання чи зміна їх бу¬ 
дови внаслідок утрати функцій. 3. 
хім. Звільнення елемента від кис¬ 
ню, відновлення його з оксиду. 4. 
лінгв. Ослаблення або втрата не- 
наголошених звуків при їх вимов¬ 
лянні. 5. Зведення складного вироб¬ 
ничого процесу до простішого в 
умовах товарного виробництва; па¬ 
діння курсу акцій або цін. 
РЕДЬКА, и, ж \ у зверт. редько. 

1. тільки одн. Дворічна овочева 
культура родини хрестоцвітних 
з їстивним чорним або білим коре¬ 
неплодом круглої чи довгастої фор¬ 
ми. 2. їстівний коренеплід цієї рос¬ 
лини. -Ф* Гірше печеної редьки: 
а) дуже сильно; б) нестерпний. 
□ редьковий. 
РЕЄСТР, у, ч. 1. Список, опис, 

перелік кого-, чого-небудь. / лінгв. 
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Список, перелік у словнику лексич¬ 
них одиниць, що тлумачаться або 
перекладаються іншою мовою. 2. 
Книга для запису справ, доку¬ 
ментів, майна, земельних володінь 
і т ін. □ реєстровий. 
РЕЄСТРУВАТИ, ую, уєш, недок. 

1. Вносити кого-, що-небудь у спи¬ 
сок з метою обліку або надання за¬ 
конної чинності. Д Реєструвати 
шлюб — юридично оформляти 
вступ до шлюбу. • обліковувати. 2. 
Фіксувати, переважно за допомогою 
приладів, яке-небудь явище, спо¬ 
стереження./ Автоматично запису¬ 
вати значення вимірюваної ве¬ 
личини, що змінюється в часі. 
• фіксувати. // □ реєструватися. 
РЕЖИМ, у, ч. 1. Державний лад, 

спосіб правління. 2. Точно встанов¬ 
лений розпорядок життя, праці, 
відпочинку і т. ін. 3. Система за¬ 
ходів, правил, запроваджуваних для 
досягнення певної мети. Д Режйм 
економії — принцип господарюван¬ 
ня, який передбачає досягнення доб¬ 
рих наслідків при найменших за¬ 
тратах ресурсів. 4. Певні умови, 
необхідні для роботи, функціонуван¬ 
ня чого-небудь. Д Режйм рікй — 
закономірні зміни річкового пото¬ 
ку в часі і просторі. □ режимний. 
РЕЖИСЕР, а, V.; у зверт. режи¬ 

сере. Постановник спектаклю, кіно¬ 
фільму, концертної програми, цир¬ 
кової вистави і т. ін. □ режисерство, 
режисерський, режисура, режисй- 
рувати. 
РЕЗЕДА, й, ж.; у зверт. резедб. 

Трав’яниста декоративна рослина 
з пахучими дрібними квітами, 
зібраними у колосоподібне суцвіття. 
РЕЗЕРВ, у, ч. 1. Запас чого-не¬ 

будь, який спеціально зберігається 
Для використання в разі потреби. 
2. Людські та матеріальні ресурси, 
ідо перебувають у розпорядженні 
військового командування; частина 
військ для посилення підрозділів, 

які проводять бойові дії. з. Склад 
військовозобов’язаних, яких призи¬ 
вають в армію в разі необхідності. 
□ резервіст^ резервний. 
РЕЗЕРВАЦІЯ, і, ж. 1. Зберіган¬ 

ня чого-небудь, залишення в запасі, 
у резерві. 2. У деяких країнах місце 
відокремленого поселення корінно¬ 
го населення. 3. Територія, природні 
багатства якої перебувають під охо¬ 
роною держави. • заповідник. □ ре¬ 
зерват. 
РЕЗЕРВУАР, а, ч. 1. Вмістили¬ 

ще для зберігання рідини або газу. 
□ резервуарний. 2. перен. Велике, 
багате джерело чого-небудь. 
РЕЗЕРВУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док. Залишати що-небудь у ре¬ 
зерві. □ резервуватися. 
РЕЗЕРПГН, у, ч. Лікарський 

алкалоїдний препарат, що застосо¬ 
вується при гіпертонії та психічних 
захворюваннях. 
РЕЗИДЕНЦІЯ, ї, ж. Місцепере¬ 

бування керівників держави, уря¬ 
ду, високопоставлених офіційних 
осіб. / жарт. Місце постійного про¬ 
живання або перебування кого-не- 
будь. 
РЕЗОЛЮЦІЯ, ї, ж. 1. Рішення, 

постанова, прийняті з’їздами, збо¬ 
рами тощо внаслідок обговорення 
якихось питань. 2. Напис службо¬ 
вої особи на діловому папері з ко¬ 
ротким викладом рішення щодо 
питань, порушуваних у цьому доку¬ 
менті. □ резолютйвний. 
РЕЗОН, у, розм. 1. Достатня 

підстава, причина, розумний привід 
до чого-небудь. 2. Переконливий 
доказ, розумне пояснення. • рація. 
□ резбнний, резбнність, присл. ре- 
збнно. 
РЕЗОНАНС, у, ч. 1. спец. Явище 

різкого зростання амплітуди коли¬ 
вань (електричних, звукових тощо) 
у коливальній системі, що настає 
при певній частоті зовнішнього 
впливу на цю систему. 2. Здатність 
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деяких предметів, приміщень, про¬ 
стору збільшувати силу і довжину 
звуку. 3. перен. Відгомін, відгук на 
що-небудь. □ резонатор, резонанс¬ 
ний. 
РЕЗОНЕР, а, у. 1. Персонаж, 

який дає оцінку вчинкам інших дійо¬ 
вих осіб літературного твору. 2. 
Людина, що має схильність до дов¬ 
гих повчальних промов. □ резонер¬ 
ка, резонерство, резонерський, ре¬ 
зонерствувати. 
РЕЗУЛЬТАТ, у, у. Те, що випли¬ 

ває з якоїсь дії, явища та ін.; кінце¬ 
вий підсумок якого-небудь заняття, 
розвитку і т. ін.; показник чого-не¬ 
будь. • наслідок. □ результа- 
тйвність, результатйвний, присл. 
результатйвно. 
РЕЗУС-ФАКТОР, а, у., мед. 

Особлива речовина, що міститься в 
еритроцитах крові більшості людей 
і мавп резус; передається спадково. 
РЕЗЮМЕ, нев/дм., с. Короткий 

виклад суті доповіді, статті і т. ін. 
□ резюмування, резюмувати, резю- 
мбваний. 
РЕЙД1, у, у., мор. Прибережний 

водний простір, придатний для сто¬ 
янки суден на якорі. □ рейдовий. 
РЕЙД2, у, у. 1. військ. Проник¬ 

нення рухомих військових сил у во¬ 
рожий тил з певною бойовою метою. 
□ рейдувати. 2. перен. Несподіва¬ 
на перевірка кого-, чого-небудь 
групою активістів за завданням 
громадської організації або преси. 
□ рейдовйк, рейдовий. 
РЕЙКА, и, ж. 1. Сталевий вузь¬ 

кий брусок, що міститься на шпа¬ 
лах залізничного або трамвайного 
полотна в два ряди для руху поїздів, 
трамваїв, вагонеток і т. ін. □ рейко¬ 
вий. 2. Вузька й тонка дерев’яна 
планка або брусок. 3. Дерев’яний 
брусок або планка з поділками для 
вимірювання лінійних величин. Гео- 
дезична рейка. 4. перев. мн., перен. 
Напрям діяльності, способи дії 

і т. ін. А Ставати на рбйки — оби¬ 
рати певний спосіб життя; Пере- 
вбдити що на рбйки — надавати 
чому-небудь певного спрямування 
РЕЙКО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову рбйка 
у 1 значенні, напр.: рейкоблбчний, 
рейкорїзальний і т. ін. 
РЕЙВЕЙН, у, у. Сорт виноград¬ 

ного вина. 
РЕЙС, у, у. Завершена операція 

щодо переміщення вантажів або 
пасажирів транспортними засоба¬ 
ми (судном, літаком, вагоном тощо), 
а також пробіг цих засобів в одно¬ 
му напрямі — від початкового до 
кінцевого пункту. 
РЕЙСМУС, а, У., спец. Інстру¬ 

мент для прокреслювання ліній, 
рисок. П рейсмусовий. 
РЕЙСФЕДЕР, а, у. Кресляр¬ 

ський інструмент для проведення 
ліній тушшю або чорнилом. 
РЕЙТУЗИ, рейтуз і рейтузів, мн. 

1. Вузькі штани, які щільно обляга¬ 
ють ноги (для верхової їзди, спор¬ 
тивних виступів і т. ін.). 2. Дитячі 
або жіночі довгі в’язані штани. 
РЕКВІЄМ, у, у. 1. Богослужіння 

над померлим у католиків. 2. Бага¬ 
тоголосий циклічний вокальний чи 
інструментальний твір скорботно- 
патетичного характеру. □ реквієм- 
ний. 
РЕКВІЗЙТ, у, у., спец. 1. Су¬ 

купність речей (справжніх чи бута¬ 
форських), необхідних для вистави 
або кінофільму. 2. Обов’язкові 
(вихідні) дані як елемент правиль¬ 
ного оформлення офіційних доку¬ 
ментів. 3. Вихідні дані книжки. 
□ реквізитор, реквізйтний. 
РЕКВІЗИЦІЯ, ї, ж Пр имусове 

вилучення державою або військо¬ 
вою владою майна у власника з ви¬ 
платою його вартості (на відміну від 
конфіскації). □ реквізиційний, рек¬ 
візувати, реквізуватися, реквізбва- 
ний. 
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РЕКЕТ, у, у. Злочинне вимаган- ти рекорд — досягати найвищих по- 
ня чужих доходів шляхом заляку¬ 
вання чи грубого насильства й фі¬ 
зичної розправи. □ рекетир, реке- 
тйрство. 
РЕКЛАМА, и, ж. 1. тільки одн. 

Популяризація товарів, послуг, ви¬ 
довищ і т. ін. з метою привернути 
увагу покупців, замовників, гля¬ 
дачів і т. ін. / Поширення відомос¬ 
тей про кого-, що-небудь для ство¬ 
рення популярності. 2. Оголошення, 
плакат, що використовуються як 
засіб привертання уваги покупців, 
замовників, глядачів і т. ін. □ рек¬ 
ламіст, рекламістка, рекламний, 
рекламувати, рекламуватися, рек¬ 
ламований. 
РЕКЛАМАЦІЯ, ї, ж., спец. 1. 

Скарга, претензія, незадоволення 
чимось. 2. Заява про виявлені не¬ 
доліки у придбаній продукції з ви¬ 
могою відшкодування збитків. 
□ рекламаційний. 
РЕКОМЕНДУВАТИ, ую, уєш, 

недок. і док. 1. Давати позитивний 
або письмовий відзив про кого-не- 
будь звичайно з порукою; позитив¬ 
но характеризувати когось, щось. 2. 
Давати поради, вказівки або наста¬ 
нови кому-небудь зробити щось. 
• пропонувати. 3. Знайомити з ки¬ 
мось, представляти кому-небудь 
когось, називаючи його. • представ¬ 
ляти. □ рекомендація, рекоменду¬ 
вання, рекомендаційний, рекомендб- 
ваний, рекомендуватися. 
РЕКОНСТРУКЦІЯ, і, ж. 1. Пе¬ 

реобладнання, докорінна перебудо¬ 
ва чого-небудь з метою поліпшення. 
Удосконалення. Реконструкція міста. 
2. Відтворення первісного вигляду 
чого-небудь за рештками або описа¬ 
ми. Реконструкція картини. □ ре¬ 
конструювати, реконструюватися, 
реконструйований. 
РЕКОРД, у, ч. 1. Найвище досяг¬ 

нення, здобуте у якійсь галузі (пра¬ 
ця, спорт і т. ін.). Встанбвлюва- 

казників у чому-небудь. 2. перем., 
розм. Найвища міра чого-небудь. 
□ рекордйст, рекордйстка, рекорд¬ 
ний, присл. рекбрдно. 
РЕКОРДСМЕН, а, у.; узверт. ре¬ 

кордсмене. Спортсмен, який уста¬ 
новив рекорд (у 1 значенні), досяг 
найвищих результатів у змаганнях 
з певного виду спорту. □ рекорд¬ 
сменка, рекордсменство, рекорд¬ 
сменський. 
РЕКТОР, а, у.; узверт. ректоре. 

Особа, яка очолює вищий навчаль¬ 
ний заклад. □ ректорат, ректорство, 
ректорський. 
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ, і, ж., спец. 

Обробка під ріллю земельних площ, 
використовуваних в інших галузях 
господарства. □ рекультивувати. 
РЕЛЕ, невідм., с. Автоматич¬ 

ний пристрій, що за певних умов за¬ 
микає і розмикає електричне коло. 
□ релейний. 
РЕЛІГІЯ, ї, ж. 1. Форма суспіль¬ 

ної свідомості, що ґрунтується на 
вірі в Бога, у надприродні сили. 2. 
Те чи інше віросповідання. □ ре¬ 
лігійність, релігійний, присл. релі¬ 
гійно. 
РЕЛГКВІЯ, ї, ж. 1. перев. ми. 

Предмет релігійного поклоніння. 
2. Річ, яку зберігають й особливо 
шанують як пам’ять про минуле. 
РЕЛІКТ, а, у. Організм, предмет 

або явище, що збереглися як залиш¬ 
ки давніх епох. □ реліктовий. 
РЕЛЬЄФ, у, у. 1. Суку пність 

різноманітних за формою, величи¬ 
ною і походженням нерівностей зем¬ 
ної поверхні. 2. Скульптурне зобра¬ 
ження на площині (напр. барельєф). 
3. перен. Те, що помітно вирізняєть¬ 
ся з однорідних предметів, явищ. 
□ рельєфний, рельєфність, присл. 
рельєфно. 
РЕЛЯЦІЯ, ї, ж. 1. заст. Військо¬ 

ве повідомлення командування про 
хід воєнних дій. 2. Опис подвигу 
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особи або групи осіб у документі 
для представлення до нагороди. 3. 
перен. Повідомлення про будь-які 
події, переважно в письмовій формі. 
РЕМАНЕНТ, у, ч. 1 перев. с. г 

Сукупність предметів, необхідних 
для певної галузі діяльності 
• інвентар. Л Живйй реманент — 
робоча, молочна та м’ясна худоба. 
2. рідко. Список якого-небудь май¬ 
на. □ реманентний. 
РЕМАРКА, и, ж. 1. Авторська 

примітка в тексті п’єси (зі стислою 
характеристикою обставин дії та 
поведінки дійових осіб). 2. Узагалі 
примітка чи зауваження кого-не- 
будь. 3. лінгв. Спеціальна познач¬ 
ка у словнику, що містить у собі 
граматичну, стилістичну і т. ін. ха¬ 
рактеристику слова. 
РЕМЕЗ, а, ч. Маленька пташка 

роду горобцеподібних. □ ремезів. 
РЕМЕСЛО, а, с. 1. Дрібне вироб¬ 

ництво готових виробів, що базуєть¬ 
ся на ручній техніці при відсутності 
поділу праці. 2. Певна професія, 
фах. 3. перен. Праця без натхнен¬ 
ня, творчого начала. □ ремісник, 
ремісничий, ремісництво, реміс- 
нйцький. 
РЕМИҐАТИ, йю, аєш, недок. І. 

Відригувати та повторно пережову¬ 
вати їжу (про деяких жуйних тва¬ 
рин). 2. вульг. їсти що-небудь (про 
людину). □ ремиґання. 
РЕМГЗКА, и, ж., текст. Робочий 

орган ткацького верстата, що 
здійснює підняття та опускання 
ниток основи. 
РЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ, ї, ж. 

Відновлення військової могутності 
і потенціалу держави, демілітари¬ 
зованої за мирними договорами та 
угодами. □ ремілітаризувати, ремі¬ 
літаризуватися, ремілітаризбваний. 
РЕМІНІСЦЕНЦІЯ,ї, ж., книжн. 

1. Невиразний спогад, відгомін 
якоїсь події чи враження. 2. Від¬ 
гомін у художньому творі мотивів 

або образів із твору іншого автора. 
3. Поліпшення відтворення через 
деякий час завченого матеріалу. 
РЕМІНЬ, меня, ч. 1. Довга смуж¬ 

ка обробленої шкіри. □ ремінчик, 
ременяка, реміняччя. 2. Широкий 
шкіряний пояс з сумочкою при ньо¬ 
му. 3. Довга смужка шкіри або цуп¬ 
кої тканини для передачі руху від 
одного шківа до іншого. □ ремін¬ 
ний. 
РЕМОНТ, у, ч. 1. Лагодження 

чого-небудь, виправлення пошко¬ 
джень, усунення дефектів. Д Капі¬ 
тальний рембнт — ґрунтовний, 
повний ремонт. 2. Систематичне 
заміщення сільськогосподарських 
тварин, що вибувають з вироб¬ 
ництва, як необхідна умова від¬ 
творення стада. 3. Підсаджування 
молодих рослин замість загиблих. 
Ремонт саду. 4. розм. Відновлення 
лікуванням здоров’я, фізичних сил 
людини. □ ремонтний, ремонту¬ 
вати. 
РЕМОНТНО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
рембнт (ремонтний) у 1 знач., 
напр.: ремонтно-будівельний, ре¬ 
монтно-механічний і т. ін. 
РЕМСТУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Виявляти невдоволення ким-, чим- 
небудь. • нарікати. □ ремство, 
ремствування. 
РЕНЕГАТ, а, ч. 1. Той, хто посту¬ 

пився своїми переконаннями і пе¬ 
рейшов у табір противників. • зрад¬ 
ник. 2. Людина, яка зреклася своїх 
релігійних уявлень, свого віроспо¬ 
відання. • відступник. □ ренегат¬ 
ка, ренегатство, ренегатський, рене¬ 
гатствувати. 
РЕНЕСАНС, у, ч. 1. Період ідео¬ 

логічного й культурного розквіту 
в ряді країн Європи в середні віки 
(XIV — XVI ст.) внаслідок зароджен¬ 
ня капіталізму. 2. Архітектурний 
стиль епохи Відродження, який 
змінив готичний і сприйняв елемен- 
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ти греко-римської архітектури. 
□ ренесансний. 
РЕНКЛОД, ч. 1. род. у. Група 

сортів сливи з круглими, звичайно 
жовтими або зеленими плодами. 2. 
род. а. Плід цього сорту. 
РЕНТАБЕЛЬНИЙ, а, е, ек. Який 

виправдовує затрати, доцільний 
у господарському відношенні. 
• прибутковий, доцільний. □ рен¬ 
табельність, присл. рентабельно. 
РЕНТГЕН, ч. 1. род. у. Невиди¬ 

ме короткохвильове електромагніт¬ 
не проміння, здатне проникати крізь 
більшість непрозорих тіл; просвічу¬ 
вання цим промінням. / Знімок, 
зроблений у результаті просвічу¬ 
вання цим промінням. □ рентгенів¬ 
ський. 2. род. а. Апарат для про¬ 
свічування цим промінням. 3. род. 
у. Одиниця кількості (дози) рентге¬ 
нівського проміння або гамма-про¬ 
міння. □ рентгенів, ренгтенограма. 
РЕНТГЕН... (РЕНТГЕНО.. ) 

Перша частина складних слів, що 
відповідає слову рентгенівський, 
напр.: рентгенапарат, рентген¬ 
кабінет, рентгенконтроль, рентгено¬ 
спектральний і т. ін. 
РЕНТГЕНОЛОГІЯ, ї, ж. Наука 

про рентгенівське проміння та його 
застосування з діагностичною і ліку¬ 
вальною метою. □ рентгенолог, рен¬ 
тгенологічний. 
РЕНТГЕНОСКОПІЯ, ї, ж. Про 

свічування органа або частини тіла 
людини чи тварини рентгенівським 
промінням з метою виявлення 
захворювання. □ рентгеноскопіч¬ 
ний. 
РЕОРГАНІЗОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок.ч РЕОРГАНІЗУВАТИ, ую, 
Уєш, недок. і док. Перебудовувати, 
змінювати структуру, форму управ¬ 
ління і т. ін.; перетворювати що- 
Небудь у щось з метою поліпшення. 
О реорганізація, реорганізаційний, 
реорганізований, реорганізовувати¬ 
ся, реорганізуватися. 

РЕОСТАТ, а, V., ел. Електричний 
прилад, яким регулюють струм або 
напругу в електричному колі. □ ре¬ 
остатний. 
РЕПАНИЙ, а, е, розм. 1. Який 

потріскався, лопнув, покрився 
тріщинами. □ репаник, репати, 
репатися. 
РЕПАТРІАЦІЯ , ї, ж., політ. 1. 

Повернення емігрантів на батьків¬ 
щину з поновленням у громадянсь¬ 
ких правах. 2. Повернення на бать- 
ківщину військовополонених 
і цивільних осіб, що опинилися за 
межами своєї країни внаслідок 
війни. □ репатріант, репатріантка, 
репатріаційний, репатрійбваний, 
репатріювати^ репатріюватися. 
РЕПЕРТУАР, у, ч. І. Сукупність 

творів, що виконуються в театрі, на 
естраді і т. ін.; коло ролей, музич¬ 
них і літературних творів, які вико¬ 
нуються ким-небудь. 2. перен., розм. 
Запас, наявність чого-небудь. 
■Ф* [Бути] в своєму репертуарі — 
поводитися згідно з своїм характе¬ 
ром і своїми звичками. □ репер¬ 
туарний. 
РЕПЕТИЦІЯ, ї, ж. 1. Розучуван¬ 

ня або пробне виконання спектак¬ 
лю і т. ін. як основна форма підго¬ 
товки театрального колективу чи 
окремого актора до виступів. Л Ге¬ 
неральна репетйція — остання, за¬ 
вершальна репетиція перед виста¬ 
вою або концертом (переважно 
у присутності запрошених гля¬ 
дачів). 2. перен. Яка-небудь подія 
як провісник майбутнього, ніби 
підготовка до нього. □ репетйрува- 
ти, репетйрування. 
РЕПЕТЙТОР, а, ч. 1. Той, хто 

проводить додаткові заняття з ким- 
небудь, допомагаючи йому засвої¬ 
ти необхідні знання. 2. У закритих 
навчальних закладах дореволюцій¬ 
ної Росії — учитель для керування 
виконанням домашніх завдань 
учнів. □ репетйторка, репетйтор- 
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ство, репетйторський, репетйтор- 
ствувати. 
РЕПГЖИТИ, жу, жиш, розм. І 

Дуже сильно бити, шмагати кого- 
небудь. 2. Лити, періщити (про дощ). 
3. Сильно, надривно плакати. 
РЕПЛАНТАЦІЯ, ї, ж. І. Зворот¬ 

на пересадка органа або тканини 
в організм. Метод відновлення ви¬ 
далених зубів. 2. Повторна посад¬ 
ка рослин. □ реплантбваний. 
РЕПЛІКА, и, ж. 1. Коротке запе¬ 

речення, відповідь, зауваження, 
вигук з місця на зборах. 2. Відповідь 
одного партнера іншому в сценіч¬ 
ному діалозі. 3. муз. Повторення 
музичної фрази іншим голосом чи 
інструментом або в іншій тональ¬ 
ності. 4. юр. Обмін запереченнями 
сторін* у процесі судового обгово¬ 
рення. 
РЕПОРТАЖ, у, ч. І. Інформація, 

розповідь про поточні події за влас¬ 
ними спостереженнями автора. 2. 
Жанр публіцистики. □ репортер, 
репортерка, репортерство, репор- 
тажний, присл. репортажно. 
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ , ї, Ж.у книжн. 

Представництво кого-, чого-небудь 
і від когось, чогось. □ репрезентант, 
репрезентантка, репрезентатйвний, 
репрезентувати, репрезентований. 
РЕПРЕСІЯ, ї, ж. Захід держав¬ 

ного примусу, покарання з боку 
адміністративних органів. □ репре- 
сйвний, репресувати, репресований. 
РЕПРИВАТИЗАЦІЯ, ї, ж. По 

вернення у приватну власність ра¬ 
ніше націоналізованого майна. 
РЕПРОДУКТОР, а, ч. Пристрій 

для перетворення електричних ко¬ 
ливань у гучні звуки. • гучномбвець 
РЕПРОДУКЦІЯ, ї, ж. І. Відтво¬ 

рення малюнка, тексту і т. ін. засо¬ 
бами фотографії, поліграфії тощо. 
2. Твір образотворчого мистецтва, 
креслення або фотознімок, відтво¬ 
рений поліграфічним способом. 3. 
псих. Відтворення запам’ятованого. 

4. біол. Відтворення розмноження 
рослин і тварин. □ репродукційний, 
репродукувати, репродукуватися, 
репродукування. 
РЕПУТАЦІЯ, ї, ж. Громадська 

думка про кого-, що-небудь. • ре¬ 
номе. -Ф- Підмбчена репутйція — 
негативна думка про кого-небудь як 
наслідок його негідного вчинку. 
РЕП’ЯХ, а, ч. І. Бур’ян родини 

складноцвітих з чіпким суцвіттям 
і з колючками. 2. Колюча чіпка го¬ 
ловка, суцвіття цієї рослини. 
-Ф- Приставати (причіплюватися) 
як реп’ях — невідступно пересліду¬ 
вати кого-небудь; набридати комусь 
своїми запитаннями, вимогами 
і т. ін. 3. перем., розм. Про при- 
чіпливу людину. □ реп’яхбвий, 
реп’яхуватий. 
РЕП’ЯШОК, шка, ч., бот. Рід 

трав’янистих рослин родини жовт¬ 
цевих. 
РЕСОРА, и, ж. Пружна частина 

підвіски між віссю і кузовом ваго¬ 
на, машини, воза і т. ін., призначе¬ 
на для пом’якшення ударів під час 
їзди. □ ресорник, ресорний. 
РЕСПІРАТОР, а, ч., спец. При¬ 

лад для індивідуального захисту 
органів дихання від пилу, газів 
і т. ін. □ респіратбрний. 
РЕСПУБЛІКА, и, ж:, у зверт. 

республіко. 1. Форма державного 
правління, при якій верхні органи 
влади обираються на певний термін. 
□ республіканець. 2. Країна з та¬ 
кою формою правління. З Націо¬ 
нально-територіальна частина краї¬ 
ни з органами самоврядування. 
□ республіканський. 
РЕСТАВРАТОР, а, ч:, у зверт. 

реставраторе. І. Фахівець, який 
відновлює в первісному вигляді 
твори мистецтва, архітектурні спо¬ 
руди і т. ін., що були зруйновані, 
пошкоджені або спотворені подаль¬ 
шими переробками. 2. Прихильник 
відновлення старого політичного 
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ладу. □ реставрація, реставратор¬ 
ство, реставраторський, реставру¬ 
вати, реставрування, реставрова¬ 
ний, реставруватися. 
РЕСТОРАН, у, ч. Приміщення 

(звичайно з музикою, танцями), де 
подаються страви та напої. □ рес¬ 
торанчик, ресторанний. 
РЕСУРС, у, ч. І. тільки ми. За¬ 

паси чого-небудь, які можна вико¬ 
ристати в разі потреби 2. Засіб, 
можливість, якими можна скорис¬ 
татися в разі необхідності. 
РЕТЕЛЬНИЙ , а, е. І. Який ви¬ 

являє особливу старанність у чому- 
небудь; який виконує все точно. 
• пунктуальний. 2. Який здій¬ 
снюється з урахуванням усіх дета¬ 
лей; надто уважний. • грунтовний, 
пйльний. // □ ретельність, присл. 
ретельно. 
РЕТОРТА, и, ж. 1. Посудина гру¬ 

шоподібної форми з відведеною вбік 
трубкою для перегонки й розкладан¬ 
ня речовини нагріванням. 2. Вогне¬ 
тривка посудина різної форми, 
у якій нагрівають матеріали в про¬ 
мислових печах. □ ретортний. 
РЕТРАНСЛЯЦІЯ, ї, ж., спец. 

Проміжне приймання сигналів 
у системі радіомовного чи теле¬ 
візійного зв’язку для підсилення їх 
і наступного передавання. □ ре¬ 
транслятор, ретрансляційний, ре¬ 
транслювати, ретранслюватися. 
РЕТРО, невідм., с. Усе старовин¬ 

не, таке, що відтворює старовину, 
моду давніх часів. 
РЕТРО.. Пер ша частина склад¬ 

них слів зі значенням «зворотний», 
«старовинний», напр.: ретромодель. 
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ, а, е, 

КНИЖН. Який містить у собі розгляд 
минулих подій; звернений у мину¬ 
ле. □ ретроспекція, присл. ретро- 
спектйвно. 
РЕТУШ, і, ж. 1. фот. Підмальо¬ 

вування, виправлення фотознімків 
°лівцями, фарбами чи хімічною об¬ 

робкою. 2. археол. Обробка каменя 
сколюванням. □ ретушер, ретушу¬ 
вати, ретушування, ретушувальний, 
ретушований. 
РЕФЕРАТ, у, ч. 1. Короткий ус¬ 

ний або письмовий виклад резуль¬ 
татів наукового дослідження, змісту 
статті, книги і т. ін. 2. Доповідь 
з певного питання на основі огляду 
джерел і спеціальної літератури. 
□ рефератйвний, рефератний, ре¬ 
ферувати, реферування. 
РЕФЕРЕНДУМ, у, V., політ. Все¬ 

народне опитування з найважливі¬ 
ших питань державного життя. 
РЕФЕРЕНТ, а, ч. 1. Особа, яка 

складає або читає реферат. 2. Служ¬ 
бова особа, що є консультантом з 
певних питань. 3. ліигв. Об’єкт по¬ 
замовної діяльності, який має на 
увазі мовець; конкретний предмет, 
якого стосується мовний знак. 
РЕФЕРІ, невідм., V., спорт. Суд¬ 

дя спортивного змагання. 
РЕФЛЕКС, у, ч. І. фізіол. Реак¬ 

ція живого організму людини чи 
тварини на зовнішнє подразнення, 
яка відбувається за участю цен¬ 
тральної нервової системи; несвідо¬ 
ма мимовільна реакція, викликана 
зовнішнім подразненням. Л Без¬ 
умовний рефлбкс — уроджений 
рефлекс, на відміну від умовного, 
набутого; Умовний рефлекс — ви¬ 
роблений рефлекс, набутий під 
впливом навколишнього середови¬ 
ща, на відміну від безумовного. 
□ рефлекторний, рефлектйвний, 
рефлектувати, присл. рефлектйвно. 
2. мист. Зміна тону або збільшення 
ефективності забарвлення предме¬ 
та, що виникає при відбитті освіт¬ 
лення від сусідніх предметів. 3. Ре¬ 
зультат чого-небудь; вторинне 
явище, викликане іншим 
РЕФЛЕКТОР, а, V. 1. Пристрій, 

що змінює напрям та інтенсивність 
світлового проміння в освітлюваль¬ 
них приладах, радіохвиль у радіо- 
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технічних пристроях. 2. Телескоп, що 
дає зображення за допомогою 
відбивного ввігнутого дзеркала. 3. 
Обігрівальний прилад, що має 
електричну лампу з відбивачем. 
□ рефлекторний. 
РЕФОРМА, и, ж. Перетворення, 

зміна чого-небудь, нововведення без 
порушення основ існуючої структу¬ 
ри. □ реформатор, реформатор¬ 
ський, реформаторство, рефбрмений, 
реформування, реформувати, ре- 
формбваний. 
РЕФРИЖЕРАТОР, а, ч. 1. Час¬ 

тина холодильної установки, де 
низькі температури спричиняються 
випаровуванням рідини. 2. Транс¬ 
портний засіб з холодильними ма¬ 
шинами для перевезення продуктів, 
що швидко псуються. □ рефриже- 
раторйий. 
РЕЦЕНЗІЯ, ї, ж. Стаття з ана¬ 

лізом та оцінкою якого-небудь тво¬ 
ру, спектаклю, концерту і т. ін.; 
критичний розбір праці, твору з ме¬ 
тою рекомендації до друку, захисту 
і т. ін. • відгук, відзив. □ рецензент, 
рецензентка, рецензувати, рецензу¬ 
ватися, рецензбваний. 
РЕЦЕПТ, а, ч. 1. Письмове звер¬ 

нення лікаря в аптеку про виготов¬ 
лення або видачу готових ліків із 
зазначенням способу застосування 
їх; спеціальний бланк із такою вка¬ 
зівкою лікаря. 2. Вказівка про склад 
і спосіб виготовлення будь-якої 
суміші, розчину, страви і т. ін. 3. 
перем., розм. Порада, настанова 
щодо способу розв’язання певного 
завдання. □ рецептура, рецептний. 
РЕЦИДЙВ, у, ч. І. мед. Повер¬ 

нення хвороби, її повторення в ти¬ 
повій формі зразу після одужання 
чи під час одужання. 2. Повторний 
вияв чого-небудь після гаданого 
його зникнення. □ рецидйвний. 3. 
юр. Повторне (чи неодноразове) вчи¬ 
нення злочину. □ рецидивіст, реци¬ 
дивістка. 

РЕЧЕННЯ, я, с., лінгв. Граматич¬ 
но та інтонаційно оформлена цілісна 
мовна одиниця, яка є основним за¬ 
собом формування та вираження 
думки. Л Безособове рбчення; На¬ 
зивне речення; Непошйрене речення; 
Питйльне речення і т. ін. — типи 
речень за характером головних 
членів, відношенням до вираженого 
ними змісту, за структурою, інтона¬ 
цією тощо. 
РЕЧИТАТЙВ, у, V., муз. 1. Фор¬ 

ма вокально-музичного твору, що 
інтонаційно та ритмічно наближу¬ 
ється до декламації, наспівне дек¬ 
ламування. 2. у знач, присл. ре- 
читатйвом. Наспівно, протяжно. 
□ речитатйвність, речитатйвний. 
РЕЧНИК, а, «/., книжн. І. Вираз¬ 

ник чиїхось поглядів, бажань, інте¬ 
ресів і т. ін.; пристрасний захисник, 
прихильник кого-, чого-небудь. • по- 
ббрник. □ речниця. 2. заст. Оратор. 
РЕЧОВИНА, инй, ж. Те, з чого 

складається фізичне тіло; матерія 
з її властивостями. Л Пожйвна 
речовині — те, що необхідне для 
живлення організму. □ речовйн- 
ність, речовйнний. 
РЕШЕТО, а, с. 1. Господарська 

річ у вигляді дерев’яного обода 
з натягнутою з одного боку сіткою 
для просіювання зерна, борошна 
І Т. ІН. 'Ф' Головй (п&м’ять), як 
рбшето — дуже погана пам’ять; 
Носйти вбду рбшетом, ірон. — 
робити щось даремно, марно ви¬ 
трачати час; Рбшетом не накрйти, 
жарт. — дуже товсте (про облич¬ 
чя); Чудесй в решеті — уживаєть¬ 
ся для вираження здивування з при¬ 
воду чогось; Як водй в рбшеті — 
зовсім нема. □ решітце, решетува- 
ти. 2. Пристрій у сільськогосподар¬ 
ських машинах та установка для про¬ 
сіювання й сортування зерна. 3. 
рідк. Народний музичний ударний 
інструмент, різновид бубна. • там- 
бурйн. 
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РЄШТА, и, ж. 1. Те, що залиши¬ 
лося з чого-небудь; частина чогось 
поза названим, пройденим, прожи¬ 
тим і т. ін. 2. Усі інші предмети або 
істоти, крім згаданих. З Те, що до¬ 
дається до чого-небудь, доповнює 
щось. 4 рідко. Лишок грошей, що 
повертається при розрахункові. 
• здача □ рештки. 
РЙБА, и, ж. Водяна хребетна 

тварина з непостійною температу¬ 
рою тіла, дихає зябрами і має 
плавці, шкіра вкрита лускою; стра¬ 
ва, приготовлена з м’яса цієї тва¬ 
рини Знов за рйбу гроші — 
невідступно наполягати на чому-не- 
будь, настирливо повторювати те 
саме; Мовчати як рйба — не гово¬ 
рити ні слова; Ні рйба, ні м’йсо — 
про безвільну, безхарактерну люди¬ 
ну; Як рйба з водою — нерозлуч¬ 
ний з ким-, чим-небудь; Почувати 
себе мов рйба в водГ — поводитися 
вільно, невимушено. □ рибйна, 
рибець,^жбка, рйбний, рйбництво. 
РИБАЛКА, и. 1 ч. і ж. Людина, 

яка ловить рибу. 2. тільки оди., 
ж., розм. Ловіння риби. • риболов¬ 
ля. □ рибальський, рибальство, 
рйб’ячий, рибалити. 3. ж. Діалект¬ 
на назва чайки. 
РИБАЛОЧКА, и, ч. і ж. І. Пест¬ 

ливе до рибалка у 1 значенні. 2. Рід 
птахів, що мають красиве оперен¬ 
ня, прямий дзьоб і живуть біля води; 
птах цього роду. 
РИБО... Перша частина складних 

слів, що відповідає словам рйба 
У 1 значенні та рйбний, напр.: ри¬ 
бообробний, риборозведення; рибо¬ 
консервний, рибопродукт і т. ін. 
РИВОК, вка, ч. 1 Короткий, 

різкий рух КОГО-, чого-небудь. / /76*- 

Рен. Стрибок у розвитку чого-не¬ 
будь. 2. спорт. Підняття ваги різким 
Рухом на себе. 3. Стрімке просуван¬ 
ня кого-небудь за один прийом. 
/ Нерівномірне різке прискорення 
темпу роботи. 4. у знач, присл. 

ривком. Одним різким коротким 
рухом; поривчасто. 5. у знач, присл. 
ривками. Неритмічно, нерівномір¬ 
но, неплавно. □ ривкйй. 
РИДИКЮЛЬ, я, ч. Жіноча су¬ 

мочка. □ ридикюльчик. 
РИЖИЙ, а, е, розм. Червоно- 

жовтий або жовто-червоний (про 
колір волосся, шерсті, оперення). 
/ Який має волосся, шерсть, оперен¬ 
ня такого кольору. □ риженький, 
рижуватий, рижйнка, рижїти. 
РИЖИК, а, ч. їстівний гриб зі 

шляпкою і ніжкою червонувато- 
жовтого кольору. □ рйжиковий. 
РИЖГЙ, ю, ч. Однорічна трав’я¬ 

ниста рослина родини хрестоцвіт- 
них з жовтими квіточками, з насіння 
якої виготовляють олію для техніч¬ 
них потреб □ рижієвий, рижійний. 
РЙЗА, и, ж. І. церк. Верхнє 

вбрання священика, яке вдягаєть¬ 
ся під час богослужіння. □ рйзни- 
ця, рйзничий. 2. Парадний одяг 
царів. 3. Оздоблення на іконах, що 
залишає відкритим лише зображен¬ 
ня обличчя та рук. 4. розм. Смуга 
землі. 
РЙЗИК, у, ч. 1. Усвідомлення 

можливості небезпеки; сміливий 
вчинок зі сподіванням успіху. 
• риск. Іти на рйзик (риск). 2. 
Можливість невдачі або збитків 
у якійсь справі. □ ризикувати, ри- 
зикбваність, ризикований, присл. 
ризиковано. 
РЙКАТИ, аю, аєш, недок., РИК¬ 

НУТИ, ну, неш, док. 1. Видавати 
рик; сильно ревіти (про тварин); 
створювати різкі, сильні звуки, що 
нагадують рик тварин. 2. Говорити 
що-небудь грубо і уривчасто. □ рик, 
рикання. 
рикошет, у, ч. 1. Відскакуван¬ 

ня якого-небудь тіла (кулі, каменя 
та ін.) в новому напрямі після уда¬ 
ру об тверде під невеликим кутом. 
2. у знач, присл. рикошбтом. Відско¬ 
чивши, відлетівши під певним ку- 



РЙЛО 688 РИСАК 

том від якої-небудь поверхні. □ ри¬ 
кошетити, рикошетувати, рикошету¬ 
вання, рикошетний. 
РЙЛО, а, с. І. Видовжена впе¬ 

ред передня частина голови деяких 
тварин (свиней та ін.). 2. вульг. Об¬ 
личчя людини. -Ф Вернути рйло від 
кого — відмовлятися від кого-не- 
будь; Ні в^ха, ні рйла не тймити — 
нічого не розуміти, не розбиратися 
в чому-небудь. □ рильце. 
РЙМА, и, ж. Співзвуччя кінців 

віршованих рядків. Л Внутрішня 
рйма — співзвучність слів у сере¬ 
дині віршованого рядка. □ риму- 
вйти, римування, римбваний, риму¬ 
ватися. 
РЙНВА, и, ж. Труба або жолоб 

для стікання води. Л Як з рйн- 
ви — суцільним потоком. -Ф Із-під 
рйнви на дощ — з однієї неприє¬ 
мності потрапити в іншу. □ рйн- 
вочка. 
РИНГ, у, V., спорт. Огороджений 

канатами квадратний майданчик на 
помості, де провадяться змагання 
з боксу. Л Повертатися на ринг — 
знову починати займатися боксом. 
РЙНГТ, у, ч. Запалення слизової 

оболонки носа. • нежить. 
РЙНКА, и, ж. Невисока глиняна 

миска, яка розширюється вгору. 
□ рйночка. 
РЙНОК, нку, ч. 1. Місце роздріб¬ 

ної торгівлі харчовими продуктами 
та іншими товарами. • базар. 
Л Рйнок зб^ту—місце, де прода¬ 
ють що-небудь. 2. Сфера товарного 
обміну, сукупність актів купівлі 
і продажу товарів; пропозиція 
і платоспроможний попит на то¬ 
вари. Л Світовйй рйнок — су¬ 
купність національних ринків 
країн, пов’язаних між собою 
зовнішньою торгівлею. □ рйнко- 
вий. 
РЙНУТИ, ну, неш, недок і док. 

1. Швидко навально рухатися в од¬ 
ному напрямку; разом кидатися на 

кого-небудь. Ринути на ворога. 2 
Бурхливо текти, литися струменем. 
Ринула вода. Ринули сльози. 3. 
Проникати кудись (про повітря, 
проміння). 4. Вириватися, лунати 
(про звуки). Рине пісня. 5. поет. 
Летіти в певному напрямку куди- 
небудь. □ рйнутися. 
РИП1, у, ч. Різкий звук, що вини¬ 

кає від тертя предмета або його 
частини об щось; звук, який вида¬ 
ють деркачі та деякі інші птахи. 
-Ф За однйм рйпом — водночас, за¬ 
разом; 3 рйпом — з труднощами, 
через силу. □ рйпання, рйпати, ри¬ 
піти. 
РИП2, РИП-РИП, виг. 1. Звуко¬ 

наслідування, що відтворює різкий 
звук від тертя чогось об що-небудь. 
2. розм. Уживається, як присудок 
зі значенням рйпнути. 
РИПАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док., розм. 1. Багато ходити туди- 
сюди, відчиняючи раз у раз двері. 
2. перев. з заперечною част. не. 
Пориватися, намагатися піти або 
щось зробити. 
РИС, у, ч. 1. Трав’яниста росли¬ 

на родини злакових, зерна якої 
є харчовим продуктом, а солома 
використовується в легкій промис¬ 
ловості. 2. збірн. Білі продовгуваті 
зерна цієї рослини, що використо¬ 
вуються в їжу. □ рйсовий, рисівнйк, 
рисівнйцтво. 
РЙСА, и, ж. 1. Лінія, проведена 

на якійсь поверхні. 2. перев. мн 
Сукупність частин, ліній, що утво¬ 
рюють зовнішній вигляд, обриси 
лиця; зовнішній вияв почуття, на¬ 
строю і т. ін. 3. Особливість, ознака 
кого-, чого-небудь; подробиця, де¬ 
таль. -Ф У загальних (головнйх) 
рйсах — в основному, без подро¬ 
биць. □ рйска, рйсочка. 
РИСАК, й, ч. 1 . Легкий рисистий 

кінь. 2. перен., розм. Про дуже 
швидку, спритну людину. □ рисач- 
ка, рисйстий. 
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РЙСЛІНГ, у, ч. 1. Сорт білого 
винограду. 2. Біле натуральне сухе 
вино з цього сорту винограду. 
РИСО... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову рис, напр.: 
рисозбиральний, рисоочйсний і т. ін. 
РИССЮ, присл. 1. Швидким алю¬ 

ром — середнє між галопом і сту¬ 
пою (про біг коней); верхи на конях 
цим алюром (про людей). 2. розм. 
Бігом, швидко (про людей). 
РИСУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Зображувати кого-, що-небудь на 
площині олівцем, пером тощо. 
• малювати. 2 Зображувати сло¬ 
вами. • опйсувати. 3. Креслити чи¬ 
мось по чому-небудь. Рисувати 
паличкою по піску. □ рисування, 
рисувальник, рисувальниця, рису¬ 
вальний, рисунок, рисуночок. 
РИСЬ1, і, ж. Великий хижий сса¬ 

вець родини котячих. □ рйсячий. 
РИСЬ2, і, ж. 1. Швидкий алюр — 

середнє між галопом і ступ6ю(про 
біг коней). Л Брати рись —почи¬ 
нати бігти риссю. 2. перен., розм. 
Про швидкий біг людини. 
РЙТИ, рйю, рйєш, недок. І. Роз¬ 

копувати, розривати, розпушувати 
що-небудь сипке, рихле. 2. Вибира¬ 
ючи землю, робити заглиблення, 
копати яму і т ін. 3. Викопувати, 
видобувати що-небудь із землі. 4. 
Перебирати, перекладати що-не¬ 
будь, шукаючи щось. □ рйтий, рйти- 
ся. 5. Підступно, таємно діяти на 
шкоду кому-небудь. □ риття. 
РИТМ, у, ч. 1. Рівномірне чергу¬ 

вання впорядкованих елементів 
(звукових, мовних, зображувальних 
і т. ін ), циклів, певних процесів 
і явищ 2. перен. Розміреність, зла¬ 
годженість у протіканні чогось. 
Ритм праці. □ ритмізація, ритмі¬ 
зований, ритмізувати. 
РЙТМІКА, и, ж. І. Сукупність 

усіх конкретних виявів ритму. 2. 
Наука про ритм; розділ віршуван¬ 
ня, що вивчає віршовий ритм. 3. 

Система фізичних вправ із музич¬ 
ним супроводом, призначених для 
вироблення почуття ритму. □ рит¬ 
мічний, ритмічність, присл. 
ритмічно. 
РИТМОМЕЛОДИКА, и, ж., 

лінгв. Членування мови відповідно 
до певних інтонаційних та ритміч¬ 
них моделей . □ ритмомелодійний, 
ритмомелодійність. 
РИТОРИКА, и, ж. 1. Наука крас¬ 

номовства, ораторське мистецтво. 
□ риторйчний, риторйчність, рйтор, 
рйторство. 2. перен. Зовнішньо 
ефектне, але малозмістовне красно¬ 
мовство, порожні, позбавлені змісту 
фрази. 
РИТУАЛ, у, «/., книжн. 1. Су¬ 

купність обрядів, що супроводжу¬ 
ють релігійну відправу. 2. Виробле¬ 
ний, узвичаєний або запроваджений 
порядок здійснення чого-небудь. 
• церемонія, церемоніал. □ ри¬ 
туальний, ритуальність. 3. біол. По¬ 
ведінка тварин у певних випадках 
їхнього спілкування. 
РИФ \ у, V., геол. Пасмо небез¬ 

печних для судноплавства підвод¬ 
них або невисоких надводних скель 
на мілководді. 
РИФ2, а, V., мор. Поперечний ряд 

протягнутих крізь вітрила зав’язок, 
за допомогою яких зменшують пло¬ 
щу вітрила. Д Брати риф — змен¬ 
шувати площу вітрила. □ рйфити. 
РИЦЙНА, и, ж. Олійна рослина 

родини молочайних, з насіння якої 
одержують касторову олію. □ ри- 
цйновий. 
РИШТАК, а, ч. 1. Жолоб для 

стікання води. 2. гір. Похилий до¬ 
щатий настил для спускання вугіл¬ 
ля, видобутого в забої. 
РИШТУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

буд. Ставити, зводити риштуван¬ 
ня — дерев’яне або трубчасте об¬ 
ладнання біля стін споруди під час 
її ремонту, відбудови, реставрації 
і т. ін. □ риштовання, риштування, 
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2. розм. Збирати, споряджати куди- 
небудь; оснащувати що-небудь чи¬ 
мось. □ риштунок. 
РІВ, рбву, ч. Довга глибока ка¬ 

нава, розмита водою або викопана 
в землі. □ рівець, рівчак, рівчачбк. 
РІВЕНЬ, вня, ч. І. Умовна гори¬ 

зонтальна лінія або площина, що є 
межею висоти розташування чого- 
небудь; висота стояння води. Л Рі¬ 
вень мбря — умовна вихідна точка 
для визначення висот на земній по¬ 
верхні. 2. перен. Ступінь, що харак¬ 
теризує якість, величину розвитку 
чогось. Рівень суспільної свідомості. 
Л Життєвий рівень — ступінь доб¬ 
робуту. 4- На рівні — як слід, як 
належить; у повній відповідності з 
чим-небудь. 
РІВНИЙ1, а, е. 1. Який не має 

западин і підвищень, плоский. 
• гладкий. 2. Який не має вигинів 
і викривлень. • прямий. □ присл. 
рівно, рівнесенький, присл. рів¬ 
несенько, рівняти, рівняння. 3. пе¬ 
рен. Спокійний, урівноважений (про 
людину). 
РІВНИЙ2, а, е. 1. Такий же, од¬ 

наковий з кимось або чимось (за 
величиною, якістю тощо). Поділити 
на рівні частини. 2. Який корис¬ 
тується однаковим правами, надає 
однакові права. Рівне виборче пра¬ 
во. □ рівність. 
РІВНЙНЛ, и, ж. 1. Велика ділян¬ 

ка земної поверхні без істотних за¬ 
падень і підвищень. 2. Водяна 
поверхня чималих розмірів. □ рів- 
нйнний, рівнинність. 
РІВНО... Пер ша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову рівний 
у значенні «однаковий», напр.: 
рівновагий, рівнораменний і т. ін. 
РІВНОБЕДРЕНИЙ , а, е, мат. 

Який має рівні бокові сторони (про 
геометричну фігуру). 
РІВНОВАГА, и, ж. І. Стан спо¬ 

кою, нерухомості якого-небудь тіла 
під дією рівних, протилежно спря¬ 

мованих сил. Л Органи рівнова¬ 
ги — органи людини, більшості тва¬ 
рин і деяких рослин, що реагують 
певним чином на положення тіла 
в просторі; Рівновага сил, мех. — 
зрівноваження дії кількох сил на 
тіло. 2. Стійке положення кого-, 
чого-небудь у просторі. / перен. Спо¬ 
кійний душевний стан людини. 
'Ф' Виводити з рівноваги — позбав¬ 
ляти кого-небудь спокою, витримки 
і т. ін.; Втрачати рівновагу — не 
твердо триматися, падати, хитаю¬ 
чись; перебувати в стані нервового 
збудження, хвилювання і т. ін.; 
Зберігати рівновагу — не втрача¬ 
ти самовладання, терпіння і т. ін. 
3. Однакове співвідношення сил, 
значення без переваги з будь-чийо¬ 
го боку. • паритет. □ рівноважний. 
РІВНОДЕННЯ, я, с., астр. Час, 

що буває двічі на рік, коли три¬ 
валість дня і ночі на всій Землі 
(крім полюсів) однакова. □ рівно¬ 
денний. 

РІВНОМІРНИЙ, а, е. 1. Який 
виступає в однакових проміжках 
часу, регулярно в однакових відста¬ 
нях, кількостях. • ритмічний, 
рівний. 2. заст. Який має однакову 
з чим-небудь величину. □ рів¬ 
номірність, присл. рівномірно. 
РІВНЯ, і, ч. і ж., розм. Людина, 

рівна іншій походженням, віком, 
соціальним станом тощо. 
РІВНЯТИ1, яю, яєш, недок. 1. 

Робити що-небудь рівним, гладким. 
• вирівнювати. 2. Робити рівним, 
без згинів, складок. • випрямляти. 
РІВНЯТИ2, яю, яєш, недок. І. 

Зіставляти кого-, що-небудь із ки¬ 
мось, чимось. 2. Однаково оцінюва¬ 
ти, вважати рівними; уподібнюва¬ 
ти. □ рівняння. 

РІВНЯТИСЯ, яюся, яєшся, не¬ 
док. 1. Бути або визнавати себе 
рівноцінним комусь у певному 
відношенні. 2. перен. Намагатися 
наслідувати чийсь приклад або 
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кого-небудь. 3. Бути однаковим із 
чимось, подібним до чого-небудь 
у певному відношенні. 4. Шикува¬ 
тися у пряму лінію, вирівнювати 
шеренги, ставати струнко. Рів¬ 
няйсь! — уживається як військова, 
спортивна команда для вирівнюван¬ 
ня рядів. / на кого, що. Уживається 
як команда вишикуватися, стати 
струнко і повернути голову в бік 
того, кого або що вшановують. 5. 
Наблизившись, опинитися поряд з 
кимось, чимось. 
РІГ, ч. 1. род. рога. На голові де¬ 

яких ссавців твердий, звужений на 
кінці кістковий наріст. •Ф- Могтй 
волові роги скрутйти — бути дуже 
сильним; Показувати роги — чи¬ 
нити кому-небудь опір, бути гото¬ 
вим до захисту; Ріг достатку — сим¬ 
вол невичерпного достатку; Рбгом 
вилазити кому — мати для кого- 
небудь негативні наслідки. □ рога¬ 
тий. 2. род. рбгу, тільки одн. Рого¬ 
вий покрив; кісткова речовина для 
вироблення прикрас, гудзиків та ін. 
предметів. □ роговий, роговина, 
роговіти. 3. род. рбга. Виготовлений 
з кісткової речовини духовий му¬ 
зичний або сигнальний інструмент 
у вигляді загнутої труби з розши¬ 
реним кінцем; видає один звук. 4. 
род. рбгу. Місце перетину двох ву¬ 
лиць чи двох зовнішніх сторін яко¬ 
гось предмета (напр., будинку). 
"Ф* З-за рбгу —нишком, крадучись. 
5. тільки мн. Символічне позначен¬ 
ня подружньої зради з боку жінки. 

Наставляти рбги кому, а) зра¬ 
джувати чоловіка; б) обдурювати 
чоловіка, ставши коханцем його дру¬ 
жини. 
РІД, рбду, ч. 1. Форма спільності 

людей за первіснообщинного ладу, 
члени якої об’єднані кровною спо¬ 
рідненістю, колективним вироб¬ 
ництвом і споживанням. □ родбвйй. 
2. Ряд поколінь, що походять від од¬ 
ного предка, збірн. Усі родичі, рідні. 

• родйна. 3 рбду В рід — у всіх 
поколіннях; Без рбду |й племені] 
хто — хто-небудь одинокий, що не 
має ні батька, ні родичів; Однбго 
роду, однбго плоду — хтось дуже 
схожий на когось зовнішністю, звич¬ 
ками і т. ін. 3. Вид, тип чого-небудь. 
Рід виробництва. Л Рід військ — 
категорія військ, що мають однако¬ 
ве призначення й однакове основне 
озброєння; Свого рбду — своєрід¬ 
ний, певною мірою; Такого рбду — 
подібний до кого-, чого-небудь; Уся¬ 
кого (різного) рбду — всілякий, 
різноманітний. 4. біол. У система¬ 
тиці рослин і тварин — група 
організмів, що об’єднує близькі 
види. 5. лог. Поняття, що включає 
в себе ряд менш загальних, видових 
понять. 6. лінгв. Граматична кате¬ 
горія, властива іменникові у бага¬ 
тьох мовах. Л Чоловічий рід — лек¬ 
сико-граматичні особливості певної 
групи іменників, що мають свій тип 
відмінювання; Жіночий рід — лек¬ 
сико-граматичні особливості певної 
групи іменників, що мають свій тип 
відмінювання; Середній рід — у де¬ 
яких мовах один з трьох грама¬ 
тичних родів, що протиставляється 
чоловічому і жіночому за типом 
відмінювання. □ родовйй. Л Ро- 
довйй відмінок, грам. — відмінок, 
що відповідає на питання: кого} 
чого? 
РІДГТИ, іє, РГДШАТИ, ає, не- 

док. 1. Ставати рідким, менш гус¬ 
тим. 2. Зменшуватися в числі, втра¬ 
чати багатьох із свого числа. Ряди 
захисників міста помітно рідіють. 
РІДКЙЙ,а,е І. Який перебуває 

у стані рідини й має властивість 
текти. • текучий. Л Рідкб пали¬ 
во —горюча суміш таких органіч¬ 
них речовин, як бензин, гас, мазут 
і т. ін.; Рідкб (розчйнне) скло — 
прозорий склоподібний сплав, злег¬ 
ка забарвлений у зелений чи жов¬ 
тий колір або безбарвний. 2. По- 
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збавлений достатнього вмісту чого- 
небудь в якійсь рідині. • негустйй. 
Рідкий борщ. □ ріденький, рідку¬ 
ватий. 3. Який складається з не¬ 
близько розміщених один біля од¬ 
ного предметів (про однорідні 
предмети). Рідка посадка. □ рідку¬ 
ватий. 4. Який буває, трапляється 
нечасто. Рідкий гість. □ рідкість, 
рідкісний, присл. рідко. 5. Ненаси- 
чений, розріджений (про млу, ту¬ 
ман); позбавлений інтенсивності, 
яскравості (про світло). □ рі¬ 
денький, присл. ріденько; рідесень¬ 
кий, присл. рідесенько. 
РІДКО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову 
рідкйй у 1 значенні, напр.: рідко¬ 
паливний; у 2 значенні, напр.: рідко- 
молбчний; у 3 значенні, напр.: рідко- 
борбдиіК 
РІДНИЙ, а, е. 1. Який має 

спорідненість, кровний зв’язок 
з ким-небудь; який перебуває 
у шлюбі з ким-небудь (про чолові¬ 
ка стосовно дружини і навпаки); 
який складається з кровно спорід¬ 
нених осіб. У спол. Мати [мой] 
рідна! — уживається в значенні 
вигуку при вираженні різних по¬ 
чуттів. 2. у знач. ім. рідні, них, ми. 
Батьки; близькі й далекі родичі. 3. 
перен. Близький кому-небудь духом, 
звичками, поглядами і т. ін.; де або 
в якому хтось працює, навчається 
і т. ін. 4. У якому народився хто-не- 
будь або який пов’язаний з чиїмось 
місцем народження. Д Рідна 
мова — мова, якою володіє певна 
особа з дитинства (звичайно мова 
національності, до якої належить ця 
особа). 5. Уживається при пестли¬ 
вому звертанні до кого-, чого-небудь. 
□ рідня, присл. рідно, присл. по¬ 
рідному, ріднйти, ріднйтися. 
РГЗАТИ, ріжу, ріжеш, недок. 1. 

Розділяти щось на частини, відділя¬ 
ти від цілого гострим предметом; 
відрізати що-небудь, відокремлюва¬ 

ти від основи. -Ф- Різати пуп (пу¬ 
па) — приймати дитину під час по¬ 
логів. □ різальник, різальний. 2. 
Ранити, умертвляти когось холод¬ 
ною зброєю, гострим предметом; за¬ 
бивати свійських тварин, птахів на 
м’ясо. -Ф* Хоч менб (його) ріж 
(ріжте): а) уживається для підкрес¬ 
лення категоричної незгоди з чи¬ 
мось; б) уживається для підкреслен¬ 
ня чиєїсь упертості чи стійкості. 
□ різанйна, різня, різнйк, різання, 
різатися. 3. розм. Робити операцію 
кому-небудь. 4. Обробляти поверх¬ 
ню метала, дерева і т. ін. різаль¬ 
ним інструментом. □ різець, рі¬ 
зальний. 5. перен. Пересікати 
поверхню чогось, залишаючи сліди. 
-Ф- Різати воду (хвилі і т. ін.) — ужи¬ 
вається для позначення руху кого-, 
чого-небудь по воді. 6. Урізатися в 
тіло, спричиняючи різкий біль; ви¬ 
кликати болючі відчуття. 7. перен., 
розм. Ставити кому-небудь незадо¬ 
вільну оцінку на іспитах. 8. фам. 
Темпераментно, швидко виконува¬ 
ти що-небудь; говорити або читати 
швидко, не зупиняючись. 9. розм. 
Говорити без натяків, з грубою 
відвертістю. -Ф* Різати пр&вду 
(прйвду-мйтінку) [у вічі] — гово¬ 
рити все відверто кому-небудь.. 
РІЗДВО, а, с. Християнське свя¬ 

то народження Христа. □ різд¬ 
вяний, різдвянський. 
РГЗКА, и, ж. 1. Зрізаний з дере¬ 

ва або куща тонкий, гнучкий пру¬ 
тик. / переважно ми. Покарання та¬ 
кими прутиками. -Ф- Всйпати (дати) 
різок — покарати кого-небудь. 2. 
Дрібно порізана, посічена солома 
для годівлі худоби. • січка. 3. 
Інструмент або пристрій для різан¬ 
ня чого-небудь. 
РІЗКЙЙ, а, е. 1. Який прояв¬ 

ляється з великою силою, гостротою 
(про вітер, холод, звуки і т. ін.). 
• пронйзливий. 2. Занадто сильний, 
яскравий, такий, що неприємно діє 
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на органи чуття. Різкий запах. 3. 
Раптовий і досить значний. Різкі 
зміни. 4. Чітко окреслений, виразно 
видимий; не розпливчастий (про 
риси обличчя) Різкі контури. Різкий 
профіль. 5. Позбавлений лагідності, 
чемності, м’якості у поводженні з 
людьми. • грубий. Л Різке слбво — 
що-небудь сказане грубо, категорич¬ 
но. •Ф- Різкйй на язйк — здатний 
говорити різко, образливо. □ різ¬ 
кість, присл. різко, різкуватий, 
присл. різкувато. 
РІЗНИЙ, а, е. 1. Неодн аковий, 

несхожий з іншим у чому-небудь; 
відмінний у чомусь або в усьому. 2. 
Не один і той самий; інший. 3. Про¬ 
тилежний за поглядами, місцезна¬ 
ходженням і т. ін. □ різнити, 
різнйтися. 4. Усіх видів, різноманіт¬ 
ний, усілякий. / у знач. ім. різне, 
ного, с. Будь-які речі, явища і т. ін. 
Р13НОБГЧНИЙ, а, е. 1. Різний 

за змістом, пов’язаний з різними 
сторонами діяльності. Різнобічне 
виховання. 2. Який має різноманітні 
інтереси, здібності, знання. □ різ¬ 
нобічність, присл. різнобічно. 
РІЗНОВИД, у, ч. 1. Окремий вид 

якогось типу, явища і т. ін. 2. У біо¬ 
логії — група окремих представ¬ 
ників у межах одного виду, що 
відрізняються певними особливос¬ 
тями від інших представників цьо¬ 
го виду. • різновидність. 
РІЗНОМАНІТНИЙ, а, е 1. Не- 

однаковий з іншим, відмінний від 
чогось. • різний. 2. Сповнений ба¬ 
гатства, неоднорідний за формою, 
змістом і т. ін. • багатогранний. 
О різноманітність, різноманіття, 
присл. різноманітно. 
РІЗНОМАСТИЙ , а, е. 1. Який 

відрізняється від інших мастю; який 
складається з тварин або птахів 
різної масті. 2. перен., розм. Який 
відрізняється від іншого формою, 
змістом, складом, виглядом тощо. 
О різномастість 

РІЗНОМОВНИЙ,а,е Який роз¬ 
мовляє відмінною від іншого мовою; 
який належить людям, що розмов¬ 
ляють різними мовами. □ різно¬ 
мовність. 
РІЗНОРІДНИЙ, а, е. Відмінний 

від іншого своїми властивостями, 
ознаками. • різний. □ різнорідність, 
присл. різнорідно. 
РІЗНОЧИТАННЯ, я, с.у спец. Ва¬ 

ріант основного писаного твору або 
його частини. 
Різношерстий, а, е 1.3 різ 

нобарвною шерстю. 2. перен. Не¬ 
схожий один на одного певними вла- 
стивостями, ознаками, рисами. 
• різноманітний. □ різношерстість. 
РІЗУХА , и, ж. Трав’яниста водя¬ 

на рослина з зубчастими листками. 
РІЗЬ, і, ж. 1. Гострий ріжучий 

біль. 2. техн. Гвинтова канавка на 
циліндричній або конічній поверхні 
чого-небудь. 
РІЗЬБА, й, ж. 1. Мистецтво ви¬ 

різування малюнка, візерунка на твер¬ 
дому матеріалі. 2. Малюнок, візеру¬ 
нок, вирізаний на якому-небудь 
твердому матеріалі. 3. техн. Те саме, 
що різь у 2 знач. □ різьбяр, різьбар, 
різьбярство, різьбарство, різьблення, 
різьбити, різьблений, різьбовий. 
РІЙ1, ч. 1. род. рбю і роя. Сім’я 

бджіл або інших подібних комах, які 
з маткою творять окрему групу. 
•Ф* Роєм роїтися — у масі рухатися 
без упину. 2. род. рбю. Велика 
кількість літаючих комах, зграя 
птахів. 3. род. рбю, перен. Дуже 
багато кого-, чого-небудь. Рій думок. 
□ роїння, роїстий, роївня, роїти, рої¬ 
тися,^ойбк. 
РІЙ2, рбю, ч Найменший військо¬ 

вий підрозділ, частина взводу. 
□ ройовйй. 
РІК, рбку, ч. 1. Одиниця літочис¬ 

лення, проміжок часу в 12 кален¬ 
дарних місяців, близький до періо¬ 
ду обертання Землі навколо Сонця. 
Л Світловий рік — відстань, яку 
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проходить світло за один рік. •Ф- Рік 
у рік — постійно, протягом трива¬ 
лого часу; Новйй рік — наступний 
рік і перший день січня як початок 
наступного року; Цілий рік — про¬ 
тягом дванадцяти місяців. □ річний, 
річнйця, роковйни. 2. Період часу 
в дванадцять місяців, що від¬ 
лічується від будь-якого дня; у спо¬ 
лученні з числівником уживається 
на позначення чийогось віку. ■Ф- Без 
року тйждень (три дні): а) дуже 
мало часу; б) зовсім недавно. 3. 
тільки ми. Тривалість чийогось жит¬ 
тя; вік. •Ф’ Моїх років — хто-небудь 
такого віку, як я; У роках (літ&х) — 
у похилому віці. 4. тільки ми. 
Період, пора в чиєму-небудь житті. 
• літа. Епоха в житті народу, дер¬ 
жави, людства. 5. тільки ми. У спо¬ 
лученні з порядковим числівником 
уживається для позначення десяти¬ 
ліття. Тридцяті роки. 6. тільки ми. 
Час узагалі, великий період. 7. 
у знач, присл. роками. Протягом 
тривалого часу, дуже довго. 
РІЛЛЯ, і, ж. Виоране поле; зо¬ 

раний шар Грунту. □ рільнйй. 
РІЛЬНИЦТВО, а, с. Вирощуван¬ 

ня польових культур як галузь 
сільського господарства. • земле¬ 
робство. □ рільнйк, рільнйчий, 
рільнйцький. 
РІНЬ, РИНЬ, і, ж. 1. Крупний 

пісок, галька і т. ін. 2. Берег або 
дно річки з такого піску, гальки 
і т. ін. □ ріння, рінйстий. 
РГПА, и, ж. 1. Дворічна овочева 

коренеплідна рослина родини хре- 
стоцвітних. 2. збірн. їстівні солод¬ 
куваті на смак корені цієї рослини, 
що мають біле, жовте, іноді черво¬ 
не або фіолетове забарвлення. 
□ ріпка, ріпчастий. 
РІПАК, а, ч. Однорічна трав’я¬ 

ниста олійна та кормова рослина 
родини хрестоцвітних з сизувато- 
зеленим листям і жовтими квітка¬ 
ми. □ ріпаковий. 

РГСКА, и, ж. 1. Краплина роси 
чи іншої якоїсь рідини. • росйнка. 
2. Дрібненька частина чогось. 
• крйхта. -Ф* 11] ріски в роті не 
було — зовсім нічого не їв (не їла). 
□ рісочка, рісонька. 
РІСТ, росту, ч. 1. Збільшення 

організму або окремих його частин 
(органів) у процесі розвитку. Ріст 
яблуні. 2. Збільшення в розмірах, 
числі, посилення. Ріст добробуту. 3. 
Довжина тіла людини. • зріст. 
Юнак високий ростом. •Ф- На весь 
(увесь) ріст — на всю довжину тіла. 
4. рідко. Висота тварин, дерев, 
інших рослин. Дерево ростом до 
десяти метрів. 

РІЧ1, речі, ж. 1. Усякий матері¬ 
альний предмет. □ речовйй. 2. Май¬ 
но, пожитки. Забрати з собою всі 
свої речі. 3. Явище діяльності, вияв 
або результат якоїсь дії; випадок, 
подія.; потреба в чому-небудь. -Ф* З 
якбї речі? — на якій підставі?; Стан 
речей — певна ситуація на даний 
момент; Ясна річ — безумовно, зви¬ 
чайно. 4. Твір літератури, мистецт¬ 
ва, наукова книга. 5. Робота, спра¬ 
ва, якою займається хто-небудь. 
• діло. 6. тільки ми., філос. Об’¬ 
єктивний світ (предмети, явища), що 
існує поза свідомістю людини. 
Л «Річ у собі» — за визначенням 
Канта — те, що існує незалежно від 
людської свідомості і не може бути 
пізнаним. 
РІЧ2, речі, ж., розм. 1. Словесне 

вираження думки, мова. • розмо¬ 
ва. -Ф* У тім то й річ, що... — ужи¬ 
вається для наголошення того, що 
висловлюється. 2. рідко. Публічний 
виступ, промова. -Ф- Річ держати — 
виступати, висловлюватися публіч¬ 
но. □ речник, речниця, речйстий. 
РІЧКА, и, ж. 1. Водний потік, що 

живиться із джерела або стоком 
атмосферних опадів і тече знижен¬ 
нями рельєфу від верхів’я до гир¬ 
ла. • ріка. 2. Велика кількість чо- 
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гось такого, що тече, сиплеться 
і т. ін. 3. у знач, присл. річкою, 
річками. У великій кількості. 
□ річковик, річечка, річенька, річи¬ 
ще, річковий. 
РІШАТИ, аю, аєш, недок., Р1- 

шйти, шу, шйш, док., розм. 1. 
Вираховуючи, обчислюючи і т. ін., 
виконувати, розв’язувати що-не- 
будь; шукати відповідь на питання. 
• розв’язувати. 2. Спостерігаючи, 
обмірковуючи і т. ін., робити пев¬ 
ний висновок. • вирішувати. 3. До¬ 
водити до кінця, завершувати що- 
небудь. 4. Обговорюючи щось, 
приймати постанову, виносити ви¬ 
рок і т. ін. • ухвалювати. Рішати 
долю чию— визначати, як хто-не- 
будь житиме далі, що робитиме 
і т. ін. □ рішення, рішенець. 5. Зва¬ 
живши можливі варіанти, вибира¬ 
ти один, зупинятися на певному 
намірі, способі дії. □ рішатися. 6. 
Убивати кого-небудь, заподіювати 
смерть комусь. Рішйти життй — 
убити. 7. тільки одн., рідко. Жадіб¬ 
но їсти, випити все до останку. 
РІШУЧ И Й, а, е. 1. Який не зупи¬ 

няється перед труднощами, який не 
знає вагань у здійсненні наміру чи 
рішення. • смілйвий. 2. Який ста¬ 
новить певне рішення. • остатбчний. 
Рішуча відповідь. □ рішучість, 
присл. рішучо, присл. рішуче. 
РОБА, и, ж. 1. спец. Робочий одяг. 

2. заст. Одяг узагалі, переважно 
формений. 
РОБЙТИ, роблю, робиш, ми. 

роблять, иедок. 1. Займатися якою- 
небудь діяльністю, виконувати 
якусь роботу. • працювати. Нічо¬ 
го робйти — неможливо вчинити 
так, як хочеш, треба примиритися 
з тим, що є; Робйти візйт кому — 
відвідувати кого-небудь; Робйти 
СВОЄ |дГло] — виконувати те, що 
належить; Робйти сцену кому — 
сваритися з ким-небудь, виражаю¬ 
чи своє незадоволення; Робйти честь 

кому, чому, а) бути чиєюсь прикра¬ 
сою, гордістю; б) виявлятися нарівні 
з неабиякими здібностями, можли¬ 
востями когось. □ робота, роблений, 
роботящий. 2. Виготовляти що-не- 
будь. • виробляти. Робйти 
хліб —займатися хліборобством 3. 
Діяти, поводитися яким-небудь чи¬ 
ном. / Уживати якихось заходів. 
/ Подавати допомогу кому-небудь. 

Робйти ставку на що — покла¬ 
дати надії, розраховувати на що- 
небудь; Робйти під сббе — мочити¬ 
ся в постелі (про дітей, хворих); 
Щось трбба робйти — уживається 
для наголошення необхідності вжи¬ 
вання рішучих заходів; Що [вже] 
не робйв (не робйла) — яких 
тільки заходів не вживав. 4. Пере¬ 
творювати кого-, іцо-небудь у когось, 
щось; надавати кому-, чому-небудь 
певних ознак, якогось вигляду. 

Робйти з мухи слон& — пере¬ 
більшувати щось, надавати якійсь 
дрібниці надто великого значення. 
5. Займатися працею (переважно 
фізичною), трудитися. Робйти, як 
віл — дуже багато й важко працю¬ 
вати. □ робітнйк робітнйця, робіт- 
нйцтво, робітний. 6. Обслуговувати 
кого-небудь своєю працею; перебу¬ 
вати на якійсь посаді, службі. 
РОБИТИСЯ» роблюся, робишся; 

ми. робляться; недок. 1. Перетворю¬ 
ватися в кого-, що-небудь; ставати 
ким-небудь, набуваючи певних 
умінь. 2. безос. рббиться. У сполу¬ 
ченні з прислівником уживається на 
позначення якогось нового стану 
людини чи природного явища. Ро¬ 
биться темно в очах. 3. Відбувати¬ 
ся (про певну подію, природне яви¬ 
ще і т. ін.). • діятися, творйтися. 
^ Що |тГльки] рббиться! — ужи¬ 
вається для вираження здивування, 
захоплення чим-небудь. 4. Приводи¬ 
ти когось до певного стану. Робити 
заможним і щасливим. 5. У сполу¬ 
ченні з іменником виражає дію за 
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значенням іменника. Робити дослід. 
6. Пасивна форма до робйти у 1, 2 
знач. 
РОБІТНИК, а, ч.\ у зверт. робіт¬ 

нику. 1. Працівник промислового 
підприємства, який створює мате¬ 
ріальні цінності. □ робітниця, ро- 
бітнйцтво, робітнйчий. 2. Той, хто 
працює, трудиться. • трудівнйк. 3. 
Людйна, зайнята в якій-небудь 
певній галузі діяльності. • пра- 
цівнйк. Науковий робітник. 4. Той, 
хто найнявся до кого-небудь працю¬ 
вати на нього. • наймит. 
РОБГТНЯ, і, ж., діал. Майстер¬ 

ня, цех. 
РОБІТФАК, у ч. Скорочення: 

робітничий факультет. □ робітфа- 
ківець, робітфаківка, робітфаків- 
ський. 
РОБОТ, а, ч. 1 . Автомат, який за 

допомогою телеуправління виконує 
складні операції, зовнішнім вигля¬ 
дом і рухами схожий на людину. 2. 
перен. Людина, яка діє несвідомо, 
автоматично. 
РОБОТА, й, ж. Ь. Певне коло за- 

нять, діяльності. • діло, праця, 
справа. Громадська робота. 2. Пра¬ 
ця, заняття, служба на підприємстві 
чи в установі як засіб існування, 
джерело заробітку. ^ Ставати на 
роббту — влаштовуватися працю¬ 
вати десь, у кого-небудь. 3. Резуль¬ 
тат виконаної праці. Журі оцінює 
конкурсні роботи. 4. З означенням. 
Спосіб, манера, стиль виконання, 
виготовлення чого-небудь. Вироби 
тонкої роботи. 5 фіз. Кількісна ха¬ 
рактеристика перетворення будь- 
якого виду енергії на інші види її. 
Л Роббта вйходу — найменша 
енергія, необхідна для видалення 
електрона з твердого тіла або ріди¬ 
ни у вакуум. 
РОВЕСНИК, а, ч.\ узверт. ровес¬ 

нику. Людина, яка має однаковий з 
ким-небудь вік. • одноліток. □ ро¬ 
весниця. 

РОГАЛИК, а, ч. Невелика булоч¬ 
ка, що має форму рога. 
РОГАТКА, и, ж. 1. Переносна 

загорожа у вигляді довгастого бру¬ 
са, що тримається на зроблених 
навхрест стояках. / тільки ми., пе¬ 
рен. Узагалі якісь свідомо створені 
перешкоди. 2. Дерев’яна розвилка 
з прив’язаною з обох кінців гумо¬ 
вою стьожкою для метання чого- 
небудь. 
РОГАЧ, а, ч. 1. Довгий дерев’я¬ 

ний держак з двома металевими 
заокругленими ріжками на кінці, 
якими беруть і ставлять у піч або 
виймають з неї горщики, чавуни 
і т. ін. □ рогачйлно, рогачик. 2 
Самець-олень або інший самець 
з рогами (у 1 значенні). 3. Жук, 
верхня щелепа якого має форму 
рога. 
РОГГВКА, и, ж. Передня части¬ 

на білкової оболонки ока; одне з його 
світлозаломлюючих середовищ. 
□ рогівковий. 
РОГГЗ, гозу, ч.: РОГОЗА, й, ж. 

Багаторічна трав’яниста рослина 
родини рогозових. □ рогозбвий, ро- 
гбзяний. 
РОГОЖА, і, ж. 1. Плетена з ли¬ 

чаних стрічок цупка тканина для 
упаковування або накривання чого- 
небудь; шмат такої тканини. □ ро- 
гожйна, рогбжка. 2. Груба, переваж¬ 
но полотняна матерія з шашковим 
переплетенням ниток. □ рогожаний, 
рогожевий. 
РОГУЛЕНЬКИ, ньок, ми., етн 

Хорові весняні пісні з іграми й тан¬ 
цями, в яких органічно поєднуються 
слово, рух і мелодія. 
РОДЗИНКИ, нок, ми. Сушені 

ягоди винограду. • ізюм, кишмйш 
□ родзйночки. 
РОДИМКА, и, ж. Природжена 

темна пляма на шкірі. □ родимоч¬ 
ка. 
РОДИ НА, и, ж.; узверт. родйно 

1. Група людей, що складається 
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з батьків, дітей та інших близьких 
родичів, які проживають разом. 
• сім’я. □ родйнний, родйнність. 
2. біол. Група тварин, птахів, близь¬ 
ких за походженням (складається 
з самця, самки та малят); група рос¬ 
лин одного виду, що ростуть разом, 
мають спільний корінь або одну 
грибницю. 3. перен. Група людей, 
народів, націй, згуртованих друж¬ 
бою, спільними інтересами. ^ Чуттй 
єдйної родйни — нерозривна єд¬ 
ність народів. 4. розм. Родич або 
родичка кого-небудь. 5. біол. Гру¬ 
па, що складається з кількох родів 
рослин або тварин, схожих будовою 
і близьких між собою генетично. 
Родина хрестоподібних. 6. поет. 
Рідна сторона. • батьківщйна. 7. 
Рід, покоління кого-небудь. З роди¬ 
ни козаків -запорожців. 
РОДИТИ, роджу, родиш, недок. 

і док. 1. Давати життя дитині (дітям) 
під час пологів (про жінку). І світ 
не родйв такого (такбї) — про 
дуже погану людину. □ наро¬ 
джувати, народйти, нарбджений. 
2. Давати початок чому-небудь, 
створювати щось; пробуджувати, 
викликати що-небудь у когось. 3. тіль¬ 
ки недок. Плодоносити, давати уро¬ 
жай (про землю, рослини). 
РОДИЧАТИСЯ , аюся, аєшся, 

недок., розм. 1. Вступати у ро¬ 
динні стосунки, зв’язки з ким-небудь. 
2. Визнавати спорідненість з ким-не- 
будь, підтримувати родинні сто¬ 
сунки. 3. Ставати комусь близьким, 
рідним звичками, поглядами і т. ін. 
• ріднйтися. // □ родич, родичка, 
родичання, родичівство, родичів¬ 
ський. 
РОДОВЙТИЙ, а, е. Який нале¬ 

жить до старовинного знатного роду. 
О родовйтість. 
РОДОВИЩЕ, а, с. Пр иродне 

скупчення корисних копалин у будь- 
якій ділянці земної кори у великій 
КІЛЬКОСТІ. 

РОДОВІД, воду, ч. 1. Історія по¬ 
колінь певного роду. 2. іст. Систе¬ 
матичне розміщення роду за поко¬ 
ліннями. 3. Дані про походження 
якої-небудь рослини чи тварини. 
□ родовідний. 
РОДОНАЧАЛЬНИК, а, </.; 

узверт. родоначальнику. 1. Предок, 
від якого веде початок який-небудь 
рід. 2. Той, хто заклав початок 
розвитку чогось. • основополож¬ 
ник. // □ родоначальниця, родона¬ 
чальний. 
РОДЮЧИЙ, а, е. На якому або 

в якому росте багата рослинність; 
який дає щедрі врожаї рослинності 
і плодів. • плодовйтий. □ родю¬ 
чість. 
РОЖА, і, ж.\ узверт. рбжо. 1. Ба¬ 

гаторічна декоративна рослина ро¬ 
дини мальвових з високим стеблом 
та великими яскравими різнокольо¬ 
ровими квітками, зібраними в ки¬ 
тицеподібне суцвіття. • мальва. 2. 
розм. Те саме, що роза (троянда) — 
кущова рослина з великими за¬ 
пашними квітками різних кольорів 
і стеблами, укритими колючками. 
Д Гайова рбжа, рідко— шипши¬ 
на; Панська (пбвна) рбжа — тро¬ 
янда. 
РОЖЕВИЙ, а, е. 1. Світло-чер¬ 

воний; який має рум’янці, рум’яний. 
2. перен. Нічим не затьмарений, 
радісний. // □ рожевість, рожеві¬ 
ти, присл. рожево. 

РОЖЄН, жна, ч. 1. Довга пали¬ 
ця з загостреним кінцем; гострий 
кілок у санях. □ рожнатий. 2. Ме¬ 
талевий прут, на який настромлю¬ 
ють м’ясо або рибу для смаження 
на вогні. Лізти (пбрти) на ро- 
жбн — чинити ризиковано, наперед 
знаючи про можливу невдачу; Лізти 
(пбрти) прбти рожна — домагатися 
свого всупереч бажанню когось 
сильнішого; іти наперекір; Хіба що 
рожна [трбба (не вистачає)) — 
уживається для підкреслення пев- 
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ного достатку, добробуту в житті 
людини. 
РОЗАРІЙ, ю, ч., сад. Розсадник 

або квітник, де вирощують рози 
(троянди). □ розаріум. 
РОЗБАВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

РОЗБАВИТИ, влю, виш, ми. роз¬ 
бавлять, док. 1. Додаючи в який-не- 
будь розчин воду або іншу рідину, 
зменшувати його насиченість. 
/ Змішувати яку-небудь рідину 
з іншою рідиною. 2. Змішувати 
що-небудь із рідиною. □ розбав¬ 
лення, розбавляння, розбавля¬ 
тися. 
РОЗБЕЩЕНИЙ, а, е. 1. Неслух 

няний, невитриманий, свавільний. 2. 
Морально зіпсований. • розпусний. 
□ розбещувати, розбещеність, роз¬ 
бещення, розбещування, присл. роз¬ 
бещено, розбещувач, розбещувачка, 
розбещуватися. 
РОЗБИВАТИ, йю, йєш, недок., 

РОЗБЙТИ, розіб’6, розіб’єш, док. 
1. Ударяючи чим-небудь об щось чи 
упускаючи на землю, підлогу, по¬ 
рушувати його цілісність, дробити 
на частини. 2. Руйнувати, пошко¬ 
джуючи, приводити до непридатно¬ 
го стану ударом, струсом і т. ін. 3. 
Ранити, ушкоджувати яку-небудь 
частину тіла; уражати все або час¬ 
тину тіла, роблячи його безсилим, 
нерухомим. Розбити ніс. Параліч 
розбив кого. 4. Знесилювати, висна¬ 
жувати, позбавляти сил. «Ф- Розби¬ 
вати сбрце (д^шу) — завдаючи 
кому-небудь страждань, робити 
його нещасним. 5. Завдавати пораз¬ 
ки, перемагати когось, щось у бо¬ 
ротьбі, битві. «Ф- У пух і прах роз¬ 
бивати — добиватися переконливої 
перемоги в бою (битві). 6. перен. 
Доводити помилковість певних 
тверджень; перешкоджати у вико¬ 
нанні певних задумів. Розбити опо¬ 
нента. Розбити плани ворожі. 7. 
перен. Марнувати що-небудь, псу¬ 
вати настрій; порушувати гармонію, 

тишу і т. ін. 8. Розподіляти кого-, 
що-небудь на певні групи, частини; 
класифікувати когось, щось за пев¬ 
ними ознаками. 9. розм. Замінюва¬ 
ти одні грошові знаки на інші. 10. 
З силою, різкими рухами розсікати 
воду, повітря і т. ін. □ розбивання, 
розбивка, розбитий, розбиватися, 
розбитися. 
РОЗБИРАТИ , йю, аєш, недок., 

РОЗІБРАТИ, розберу, розбереш, 
док. 1. Роз’єднувати, розкладати на 
частини. Розбирати мотоцикл. 2. 
Розвалювати, усувати частинами 
Розбирати водокачку. 3. Купувати 
по одному або частинами товар. 
• розкупбвувати. Розбирати ім¬ 
портні парфуми. 4. Перебираючи 
що-небудь, розкладати, сортувати, 
приводити до порядку. Розбирати 
кореспонденцію. 5. Розглядаючи 
щось детально, з’ясовувати істину, 
виносити певне рішення; вести 
слідство, розглядати судові справи. 
•Ф- Розбирати по кісточках — де¬ 
тально, до дрібниць вивчати що- 
небудь. 6. Розпізнавати, вгадувати 
що-небудь зором, на слух, дотик 
і т. ін.; уміти прочитати що-небудь 
нерозбірливо написане. -Ф* Не роз¬ 
бираючи дороги — де попало. 7. 
Усвідомлювати що-небудь; розумі¬ 
ти чию-небудь поведінку; мати певні 
знання, бути добре обізнаним у чо¬ 
мусь. -Ф- Госпбдь (хто) йогб роз- 
берб — ніхто не знає; ш сам біс 
(чорт, нечйстий, кат і т. ін.) не роз¬ 
бере — нічого не зрозуміло; Не роз- 
берй-берй — щось дуже заплута¬ 
не, незрозуміле. 8. перен., розм. 
Охоплювати, оволодівати ким-не- 
будь (про почуття, стан і т. ін.) Сміх 
розбирає. 9. Сильно діяти, вплива¬ 
ти на кого-небудь, викликаючи хви¬ 
лювання, збудження; приводити 
кого-небудь до стану сп’яніння (про 
алкогольні напої). 10. розм. Скида¬ 
ти одяг. • роздягати. 11. грам. 
Піддавати аналізові. • аналізувати 
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розбирати речення. □ рбзбір, роз¬ 
бирання, розбиратися. 
РОЗБИШАКУВАТИМ, а, е. 1 

Який може грабувати, убивати лю- 
^ей. 2. Який любить бешкетувати, 
пустувати. □ розбишака, розбиша¬ 
цтво, розбишацький, присл. розби¬ 
шакувато. 
РОЗБІГ, у, ч. 1. Біг зі швидкі¬ 

стю, що поступово збільшується. 2. 
Рух машин, механізмів і т. ін. з по¬ 
ступовим наростанням швидкості. 3. 
Те, що простягається далеко вперед; 
обриси чого-небудь у вигляді ліній, 
що розходяться в різні боки. 
РОЗБГГАТИСЯ , аюся, аєшся, 

док. Почати багато бігати. 
РОЗБІГАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., РОЗБІГТИСЯ, біжуся, 
біжйшся, док. 1. Почати бігти в різні 
боки (про всіх або багатьох). 2. Ви¬ 
рушаючи куди-небудь, кидати місце 
проживання, роботи і т. ін. (про ба¬ 
гатьох). 3. Розгалужуватися в різних 
напрямках (про шлях, річку і т. ін.), 
простягатися далеко вперед у різних 
напрямках. 4. Бігти, поступово на¬ 
бираючи швидкість. • розганятися. 
5. Бути неоднаковим з чим-небудь, 
відрізнятися від чогось формою, 
змістом. 6. Швидко переходити з од¬ 
ного об’єкта на інший, не зосере¬ 
джуючись на одному (про думку). 

РОЗБГЙ, бою, ч. Напад з метою 
пограбування, що супроводжується 
погрозами, насильством, убивством 
І т. ін. □ розбійник, розбійниця, 
розбійництво, розбійний, розбій¬ 
ницький, розбійничати. 
РОЗБГРЛИВИЙ, а, е. 1. Вимог¬ 

ливий, строгий у виборі або оцінці 
чогось. 2. Який легко сприйняти слу¬ 
хом або зором. • чіткий. □ розбір¬ 
ливість, розбірний, присл. розбір¬ 
ливо. 

РОЗБІРНИЙ, а, е. Який можна 
Розбирати на частини. 
РОЗБРАТ1, у, ч. Розлад і ворож¬ 

ача між ким-небудь; відсутність 

порозуміння; недружні стосунки. 
• незгода, чвари. Сіяти рбз- 
брат — викликати ворожнечу, чва¬ 
ри; Яблуко розбрату — причина во¬ 
рожнечі, розладу кого-небудь із 
кимось. □ розбратати, розбратати¬ 
ся, розбратання. 
РОЗБРАТ2, у, V., кул. Смажений 

відбитий шматок м’яса. 
РОЗБРІД, роду, ч. 1. Непого¬ 

дженість у чомусь, розлад. 2. Дія 
за значенням розбродитися, роз¬ 
брестися — розходитися (розійти¬ 
ся) в різні боки в різних напрямках. 
-Ф* Бути в розброді — перебувати 
в різних місцях. □ розбрідатися, 
розбрбдитися, розбрестйся. 
РОЗБУДОВА, и, ж., розм. 1. Дія 

за значенням розбудовувати — 
збільшувати кількість будівель. 2. 
перен. Розвиток нових відносин, тво¬ 
рення чогось важливого. Розбудова 
незалежної держави. □ розбудбву- 
вати, розбудувати, розбудований, 
розбудовуватися, розбудуватися. 
РОЗВАЖАТИ, аю, йєш, недок., 

РОЗВАЖИТИ, жу, ЖИШ, ДОК. 1. 
Займаючи кого-небудь справами, 
розмовами та ін., відволікати його 
від чогось важкого, неприємного; 
утішати в горі кого-небудь. Розва¬ 
жати нудьгу (журбу, сум) — роз¬ 
віювати нудьгу (журбу, сум). 2. Ве¬ 
селити, потішати кого-небудь 
чимось; забавляти, тішити дитину. 
3. розм. Усебічно обмірковувати, 
зважувати щось; роздумувати над 
чим-небудь. 4. Заспокоювати, утіша¬ 
ти. Музика розважає душу. □ роз¬ 
вага, розважальник, розважальни¬ 
ця, розважання, розважальний, 
розважальність, розважатися, роз¬ 
важений. 
РОЗВАЖЛИВИЙ, а, е. Здат- 

ний усебічно зважувати, обмірко¬ 
вувати що-небудь. • розсудливий. 
□ розважливість, розважний, 
присл. розважливо, присл. роз¬ 
важно. 
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РОЗВАЛЮВАТИ, юю, ю€ш, не- 
док., РОЗВАЛИТИ, валю, валиш, 
док. 1. Руйнувати, ламати, валити 
щось. 2. перен. Приводити до стану 
повного розпаду, занепаду. 3. розм. 
Розділяти на частини; розрубувати 
щось (переважно голову) чимось 
важким або гострим. • роз’єднува¬ 
ти. □ розвалювання, розвалювати¬ 
ся, розвалитися. 
РОЗВАЛЬЦЕМ, присл. Перева¬ 

люючись з боку в бік під час хо¬ 
діння. 
РОЗВЕРЗАТИСЯ, ається, недок., 

РОЗВЄРЗНУТИСЯ, неться і РОЗ- 
ВЕРЗТЙСЯ, зеться , док. Широко 
розкриватися, розсовуватися; утво¬ 
рюватися внаслідок розкривання 
(про отвір, провалля); несподівано 
виникати перед кимось (про безод¬ 
ню і л\ ін.). НЄбо розверз&єть- 
ся — починається злива або силь¬ 
ний снігопад. □ розвержений, 
розверзнутий, розверзнений, розвер- 
зений. 
РОЗВЕРТАТИ, аю, аєш, недок., 

розвернути, верну, вернеш, док. 1. 
Руйнувати, знищувати що-небудь; 
розриваючи, вивертати в різні боки. 
2. розм. Розправляти що-небудь 
згорнуте, скручене. • розгортати. 3. 
Повертаючи що-небудь, примушу¬ 
вати змінювати положення або на¬ 
прям руху; робити розворот. 4. розм. 
Відводити вбік руку чи розмахува- 
тися рукою для удару, кидка тощо. 
/ Робити прямим що-небудь зі¬ 
гнуте; випрямляти. У спол. Роз¬ 
вернути грУди — стати чи сісти 
рівно, випрямившись, розправив¬ 
ши плечі. 5. перен., розм. Давати 
можливість розвинутися, прояви¬ 
тися повною мірою. □ розвер¬ 
тання, розвертатися, розверну¬ 
тися. 
РОЗВбРТКА, и, ж., техн. Мета¬ 

лорізальний багатолезовий інстру¬ 
мент для обробки отворів. □ роз¬ 
вірчувати, розвертіти. 

РОЗВИВАТИ, аю, аєш, недок., 
РОЗВИТИ, розів’ю, розів’єш і 
РОЗВИНУТИ, ну, неш, док:, мин. 
ч. розвив, розвила, ло і розвинув, 
нула, ло; док 1. розм. Розвертати, 
розгортати що-небудь згорнуте, 
скручене. • розмотувати. Розвити 
сувій. 2. перен. Сприяти розвит¬ 
кові, збільшенню чогось. Розвива¬ 
ти творчі здібності. 3. перен. Де¬ 
тально, послідовно викладати 
що-небудь, розширюючи зміст, 
розгортаючи докази. Розвивати 
наукову ідею. 4. перен. Удоскона¬ 
лювати щось, підносити його на 
вищий рівень. Розвивати еконо¬ 
міку. 5. перен. Починати що-не¬ 
будь, поступово інтенсифікуючи 
його. Розвивати наступ. □ розви¬ 
вання, рбзвиток, розвиватися, 
розвинутися. 
РОЗВИДНЯТИСЯ, яється 

і РОЗВИДНЮВАТИСЯ , юється, 
недок., РОЗВИДНІТИСЯ , іеться 
і РОЗВИДНИТИСЯ , ниться, док. 
1. Ставати світлим з наближенням 
сходу сонця, ранку. • світати 2. 
Ставати світлішим, краще видним 
Похмуре обличчя почало розвидню¬ 
ватись. 3. Ставати ясним, зрозумі¬ 
лим. ^ Розвиднюється в голові 
(в оч&х) — хтось починає краще 
розуміти що-небудь; Світ [ніби) 
розвиднюється — стає кому-небудь 
краще, легше. 
РОЗВІДКА1, и, ж. А. Обстежен¬ 

ня, обслідування чогось. Розвідка 
місцевості. 2. Невелике за обсягом 
наукове дослідження. 
РОЗВІДКА2, и, ж. 1. Збирання, 

добування спеціальних відомостей. 
2. Сукупність заходів спеціальних 
державних органів для добування 
в інших державах відомостей еко¬ 
номічного, політичного, військового 
характеру. 3. Військова група, що 
займається збиранням відомостей 
про ворога. □ розвідник, розвідни¬ 
ця, розвідувальний, розвідувати, 
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розвідування, розвідуватися, розві¬ 
датися. 
РОЗВІДКА3, и, ж., діал. Жінка, 

яка розірвала шлюб з чоловіком. 
• розведена. 
рОЗВГЙ, розвою, ч. 1. Розвиток. 

2. Розпускання дерев. 3. Розквіт 
(сил). 

РОЗВІЙ, вою, ч., спец. 1. Розмоту¬ 
вання навитого на що-небудь матері¬ 
алу. 2. Що-небудь розмотане з чогось. 
РОЗВІНЧУВАТИ, ую, уеш, не- 

док., розвінчати, аю, аєш, док. 1. 
Позбавляти слави, авторитету, роз¬ 
криваючи негативні риси поведін¬ 
ки, вдачі, засуджувати кого-, що- 
небудь. • викривати. 2. розм. 
Припиняти церковний шлюб з ким- 
небудь. □ розвінчування, розвінча¬ 
ння, розвінчуватися, розвінчатися, 
розвінчаний. 
РОЗВІШУВАТИ, ую, уеш, недок., 

РОЗВІШАТИ, аю, аєш і РОЗВІ¬ 
СИТИ, ішу, ісиш, док. 1.Вішати що- 
небудь у кількох місцях; вішати 
щось на свої місця. 2. Вішати що- 
небудь, розгладжуючи складки, роз¬ 
правляючи кінці. Розвісити випра¬ 
ну сорочку. 3. Звішувати, опускати 
що-небудь. -Ф- Розвішувати в^ха: 
а) слухати що-небудь із цікавістю; 
б) слухати що-небудь довірливо, за¬ 
буваючи про все. // □ розвішуван¬ 
ня, розвішання, розвішений. 
РОЗВІЮВАТИ, юю, юеш і РОЗ¬ 

ВІВАТИ, аю, аєш, недок., РОЗ¬ 
ВІЯТИ, ію, їєш, док. 1. Розносити 
в різні боки, роздувати, усувати 
(про дію вітру). Розвіювати димову 
завісу, -ф- Розвівати за вітром — 
марно витрачати гроші, заробіток 
І Т ін., Як вітром розвіяло — щось 
зникло безслідно. 2. переи. Розсію¬ 
вати щось, сприяти зникненню чого- 
небудь. Розвіювати сумніви. 3. При- 
мушувати що-небудь розгортатися, 
розходитися в різні боки. Вітер роз¬ 
вівав знамено. □ розвіювання, роз¬ 
вівання, розвіюватися, розвіватися, 

розвіяний. 4. недок. тільки розвію¬ 
вати, переи. Розважати кого-небудь, 
відвертаючи увагу від переживань, 
сумного настрою; заспокоювати. 
РОЗВОДИ, ів, ми. Візерунчастий 

малюнок. • візерунки. -Ф- Розвбди 
розвбдити — бути надто несміли¬ 
вим з кимось, не виявляти рішу¬ 
чості, наполегливості в чомусь. 
РОЗВОДИТИ, джу, диш, недок, 

розвестй, веду, ведеш, док. 1. Відво¬ 
дити в різні місця. Розводити гос¬ 
тей по кімнатах. 2. Роз’єднувати, 
віддаляти одне від одного, приму¬ 
шувати до примирення. 3. Відводи¬ 
ти в різні боки, розсувати (про руки, 
частини чогось); примушувати роз¬ 
тулитися, розкритися (про губи, очі); 
розправляти (про крила). Д Розвб¬ 
дити пйлку — відгинати один за 
одним зубці пилки вправо і вліво 
стосовно її площини. -Ф- Розвбдити 
руками — рухом рук у різні боки 
вказувати на безвихідне становище, 
виражати здивування, розгубле¬ 
ність і т. ін. 4. Змішуючи з чимось 
рідким, перетворювати щось у рідку 
масу.® розчиняти. / Робити яку-не- 
будь рідину менш насиченою, дода¬ 
ючи до неї воду або іншу рідину 
Розводити молоко. 5. Викликати го¬ 
ріння чогось. • розпалювати. Роз¬ 
водити багаття. 6. Розмножувати, 
вирощувати кого-, що-небудь у ве¬ 
ликій кількості. Розводити кролів. 
Розводити виноград. 7. Змушувати 
припиняти приятелювання, дружбу, 
зв’язок когось із ким-небудь; викли¬ 
кати чвари між ким-небудь; розлу¬ 
чати подружжя. 8. розм. Довго, ба¬ 
гато, із зайвими подробицями 
говорити чи писати про щось. 

Розвбдити бобй — вести пусту 
розмову з ким-небудь; Розвбдити 
філософію — розмовляти багато, 
але занадто абстрактно; Хймині 
к^ри розвбдити — говорити дур¬ 
ниці, нісенітниці. 9. розм. У сполу¬ 
ченні з абстр. ім. означає: почина- 
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ти робити те, що виражене цим 
іменником. Розводити сварки. 
□ розведення, розвбдження. 
РОЗВОДИТИСЯ, джуся, дишся, 

недок. розвестйся, ведуся, ведешся, 
док. 1. Розривати свій шлюб з ким- 
небудь. □ розведений, розведена. 2 
Плодячись, розмножуватися. 3. 
Писати або говорити про що-небудь 
надто багато, довго, із зайвими под¬ 
робицями. 
РОЗВОЗИТИ, вбжу, возиш, не¬ 

док., РОЗВЕЗТЙ, зу, зеш, док. 1. 
Везучи, доставляти в різні місця 
(про багатьох). □ розвозка. 2. бе- 
зос.у розм. Доводити кого-небудь до 
стану знемоги, знесилення (про дію 
спеки, алкоголю і т. ін.). З безос., 
розм. Робити шлях, дорогу малопри¬ 
датними для їзди, ходьби. □ роз¬ 
везення, розвезений. 
РОЗВ’ЯЗКА, и, ж. 1. Кінець, за¬ 

вершення чогось. 2. У літературно¬ 
му творі заключна частина, що 
містить розв’язання сюжету, у дра¬ 
мі — кінець драматичної дії, про¬ 
тилежне до зав’йзка — початок сю¬ 
жету, конфлікту. 3. Розгадка чогось 
(загадки, кросворда, ребуса і т. ін.). 
4. спец. Споруда на перехресті го¬ 
ловних шляхів для забезпечення 
нормального руху транспорту та пе¬ 
рехожих. ^ 
РОЗВ’ЯЗНИЙ, а, е. Надто віль¬ 

ної поведінки. • фамільярний. 
□ розв’язність, присл. розв’язно. 
РОЗВ’ЯЗУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗВ’ЯЗАТИ, в’яжу, в’яжеш, 
док. 1. Роз’єднувати, розпускати 
кінці чого-небудь зв’язаного; звіль¬ 
няти кого-, що-небудь від зав’язки 
(мотузки, шпагату тощо). Розв’я¬ 
зувати р^ки кому, а) звільняти від 
родинних обов’язків; б) звільняти 
кого-небудь від обмежень, давати 
можливість діяти на власний роз¬ 
суд; Розв’язувати світ (пута) кому 
а) звільняти від шлюбних обов’язків; 
б) позбавляти душевних мук, роби¬ 

ти щасливим; Розв’язувати язйк 
(язика): а) призводити до невиму¬ 
шеної розмови; б) силою змушува¬ 
ти когось заговорити, виказати 
таємницю; в) тільки док. почати го¬ 
ворити після мовчання. 2. Знаходи¬ 
ти відповідь на поставлену умову 
(у задачах з математики, фізики, 
хімії і т. ін.). □ розв’язок. 3. перен. 
Вирішувати щось (справу, питання, 
проблему і т. ін.) Розв’язувати 
війну — розпочинати воєнні дії; 
Розв’язувати вузол — вирішувати 
складне, заплутане питання. □ роз¬ 
в’язаний, розв’язання, розв’язува¬ 
тися. 
РОЗГАДКА, и, ж. 1. Пояснення 

яких-небудь таємних, загадкових 
явищ. Шукати (знаходити) роз¬ 
гадку — встановлювати причину 
чиїхось дій, якого-небудь явища. 2 
Відповідь на щось загадане (загад¬ 
ку, кросворд, ребус і т. ін.). □ роз¬ 
гадування, розгадник, розгадниця, 
розгадувати, розгадати. 
РОЗГАЛУЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗГАЛУЗИТИ, ужу, 
узиш, док. 1. Випускати пагони, га¬ 
лузки, бічні корінці та ін. (про рос¬ 
лини). 2. Відводити вбік від голов¬ 
ного напряму, основної частини. 3. 
Ділити організацію чи установу на 
частини, відділи; створювати на¬ 
прям, галузь чого-небудь (науки, 
міністерства, виробництва і т. ін ). 
□ розгалуження, розгалуженість, 
розгалужений, розгалужуватися. 
РОЗГАНЯТИ, яю, Яєш і РОЗ¬ 

ГОНИТИ, ню, ниш, недок., РОЗІ¬ 
ГНАТИ, розжену, розженеш, док. 
1. Змушувати розійтися, розбігти¬ 
ся, розлетітися в різні боки (про ба¬ 
гатьох). □ розганяння. 2. Розвіюва¬ 
ти, розсіювати (туман, темряву 
і т. ін.); примушувати щезнути (про 
сум, видіння і т. ін.). 3. Поступово 
збільшувати швидкість руху- 
Д Розганйти кров — прискорюва¬ 
ти кровообіг. □ розгін, розганяти- 



РОЗГАРДІЯШ 703 РОЗДИРАТИ 

ся. 4. розм. Збільшувати, розширю¬ 
вати що-небудь. / безос. Розігнало 
кого— про того, хто дуже потовстів. 
5 Примушувати що-небудь роз¬ 
тектися по поверхні, розійтися на 
всі боки. Розганяти руками ряску. 
РОЗГАРДІЯШ, у, ч., розм. 1. 

Відсутність або порушення звично¬ 
го порядку в чому-небудь. • без¬ 
ладдя. 2. рідко. Соціальне завору¬ 
шення, суспільний безпорядок. 
□ розгардіяшити. 
РОЗГИНАТИ, аго, аєш, недок., 

РОЗІГНЯИ, ну, неш, док. Випрям¬ 
ляти, розправляти що-небудь зі¬ 
гнуте. Не розгинаючи спйни 
[працювати] — працювати без 
відпочинку. □ розгинатися, розігну¬ 
тися, розгинання. 
РОЗГНУЗДАНИЙ, а, е. 1. Звіль¬ 

нений від вудил (про коня). □ роз¬ 
гнуздувати, розгнуздати. 2. перен. 
Який дійшов до крайніх меж свавіл¬ 
ля, розпусти, втратив почуття міри 
в чому-небудь. • розпусний. □ роз¬ 
гнузданість. 
РОЗГОДИНЮВАТИСЯ, гається, 

недок., РОЗГОДИНИТИСЯ, 
ниться, док., розм. 1. Звільнятися від 
хмар, туману. 2. безос. Робитися 
ясним, погожим. • розпогбджува- 
тися^ 
РОЗГОЛОС, у, ч. 1. Обнароду¬ 

вання, розголошення чого-небудь; 
поширеність чого-небудь. Наби¬ 
рати (набувати) широкого розго¬ 
лосу — ставати широко відомим, 
популярним, привертати загальну 
увагу; Не робйти розголосу — три¬ 
мати в таємниці що-небудь. □ роз¬ 
голошувати, розголосити, розголо¬ 
шуватися, розголоситися. 2. Чутка, 
Слух, пересуди серед народу. • по¬ 
говір. 

РОЗГУБЛЮВАТИСЯ, ююся, 
Юєшся, недок., РОЗГУБИТИСЯ, 
гублюся, губишся, ми. розгублять- 
Ся» док. 1. Втрачати спокій, холод¬ 
нокровність, рішучість від хвилю¬ 

вання, страху, сорому і т. ін. □ роз¬ 
гублений, розгубленість, присл. роз¬ 
гублено 2. Пропадати, губитися 
через чиюсь неуважність. □ розгу- 
бйти, розгублювати. 3. тільки док., 
розм. Розминутися один з одним, 
згубити один одного; зникнути, про¬ 
пасти (про багатьох або всіх). 
РОЗГУЛ, у, ч. 1. Нестримний 

вияв чого-небудь. Розгул стихії. 2. 
Буйні веселощі з пиятикою, гуль¬ 
бою. • оргія. □ розгульний, присл. 
розгульно, розгулюватися, розгуля¬ 
тися. 
РОЗДАВАТИ1, даю, дабш, недок., 

РОЗДАТИ, дам, даси, док. Розподі¬ 
ляти що-небудь між усіма або ба¬ 
гатьма, давати щось частинами 
різним особам. Роздавати бла¬ 
гословення — благословляти всіх 
або багатьох; Роздавати потйлич- 
ники (стусанй) — бити всіх або 
багатьох; Роздавати роботу — до¬ 
ручати всім або багатьом виконати 
щось. □ роздавання, роздавальник, 
роздавальниця, роздавальний, роз¬ 
даватися. 

РОЗДАВАТИ2, даю, да4ш, недок., 
РОЗДАТИ, дам, даси, док. Робити 
що-небудь ширшим. • розшйрюва- 
ти. □ роздаватися, роздатися. 
РОЗДИВЛЯТИСЯ, яюся, яєшся, 

недок., РОЗДИВЙТИСЯ, дивлюся, 
дйвишся, док. 1. Уважно оглядати, 
розглядати щось. Роздивлятися ма¬ 
люнок. 2. Знайомитися з довкіллям. 
• розглядатися. Роздивлятися 
місцевість. 3. Пильно приглядаю¬ 
чись, оцінювати кого-, що-небудь. 
Роздивлятися незнайомку. □ роз¬ 
дивляння. 
РОЗДИРАТИ, аю, аєш, недок., 

РОЗДЕРТИ і РОЗІДРАТИ, роз¬ 
деру, роздереш, док. 1. Різкими ру¬ 
хами або ривками розділяти щось 
на частини, розривати на шматки. 
□ роздирання. 2. Укривати подря¬ 
пинами, дряпати чимось тіло. Роз¬ 
дерти об сучок коліно. □ розідра- 
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ний. 3. перен. Надто хвилювати, І частина твору, в якій автор вислов- 
мучити морально. Роздирати 
серце (д^шу) — завдавати душев¬ 
ного болю, моральних мук. □ роз¬ 
диратися. 
РОЗДІЛ, у, ч. 1. Пр исвячена 

певній темі частина книжки, твору 
та ін. 2. рідко. Дія за значенням роз- 
ділйти — поділити щось на части¬ 
ни, розподілити що-небудь між ки¬ 
мось. □ розділення, розділяти, 
розділйти. 
РОЗДІЛОВИЙ, а, е. Який розді¬ 

ляє що-небудь, позначає розділен¬ 
ня. Д Розділбві знаки — графічні 
значки (крапка, кома, тире, лапки і 
т ін.), вживані для членування пи¬ 
семного тексту за змістом та інто¬ 
нацією. 
РОЗДОБРЮВАТИСЯ , ююся, 

юєшся, недок., РОЗДОБРИТИСЯ, 
добрюся, дббришся, док., розм. Ста¬ 
вати добрим і щедрим. 
РОЗДОЛЛЯ» я, с. 1. Вільний, 

широкий простір. • роздбл, ши¬ 
рочінь. □ роздольний, присл. роз¬ 
дольно. 2. розм. Відсутність будь- 
яких обмежень, повна свобода дії. 
РОЗДОРҐЖЖЯ, Я, с. Місце, 

звідки розходяться або куди схо¬ 
дяться дві чи кілька доріг. • розпут¬ 
тя. Ф На роздоріжжі — у стані 
нерішучості, важких роздумів, ва¬ 
гань. 
РОЗДРІБНИ Й, а, е. 1. Який мож¬ 

на дрібнити, кришити. 2. торг. По¬ 
в’язаний з торгівлею вроздріб, по¬ 
штучно або невеликими частинами. 
Роздрібні ціни. //□ роздрібнення, 
роздріблюваний, роздрібнювання, 
роздрібнювати, роздрібнйти, роз¬ 
дрібнюватися, роздрібнйтися, роз¬ 
дроблений. 
РОЗДУМ, у, ч. 1. переважно мн. 

Думки, міркування з приводу чого- 
небудь. Ф Без рбздумів — не вага¬ 
ючись. 2. Стан заглиблення у власні 
думки. ^ У роздумі (рбздумах) — 
у задумливому стані. 3. Твір або 

лює власні думки, переживання 
□ роздумувати, роздумливий, 
присл. роздумливо; роздумувати. 
РОЗДЯГАЛЬНЯ» і, ж. При¬ 

міщення для роздягання. • гар¬ 
дероб. □ роздягання, роздягальник, 
роздягальниця, роздягати, роздяга¬ 
тися, роздягтй, роздягтйся. 
РОЗЕТКА, и, ж. 1. Пристрій для 

вмикання електроприладів у мере¬ 
жу. 2. Плоска ваза, блюдце для 
варення, меду і т. ін. 3. Скляний, 
кришталевий, фарфоровий або ме¬ 
талевий кружечок з отвором посе¬ 
редині для охорони свічника від 
крапель воску. 4. Стрічка, тасьма, 
зібрані в пучок у вигляді квітки як 
прикраса на одязі, розпізнавальний 
знак. 5. бот. Група листків, скупче¬ 
но розташованих на вертикальному 
стеблі, ледве піднятому над землею 
□ розетковий, розетковість. 6. спец. 
Те саме, що розета — оригінальний 
малюнок у вигляді квітки з однако¬ 
вими пелюстками або вписаного 
в коло листя. 
РОЗ’ЄДНУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗ’ЄДНАТИ, аю, аєш, док. 
1. Відокремлювати з’єднані части¬ 
ни чогось; переривати зв’язок, по¬ 
рушувати контакт в електромережі. 
□ роз’єднувач. 2. перен. Позбавля¬ 
ти когось єдності, згуртованості. З 
Переривати зв’язки між ким-не- 
будь, розлучати когось. • розлуча¬ 
ти. // □ роз’єднування, роз’єднан¬ 
ня, роз’єднуватися, роз’єднатися 
РОЗЖАРЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

док., РОЗЖАРИТИ, рю, риш, док. 
1. Сильно розігрівати, робити над¬ 
то гарячим. • розпікати. □ розжа¬ 
рювання, розжарюваність, розжа¬ 
рюватися, розжаритися. 2 перен. 
Збуджувати, розпалювати кого-небудь 
РОЗЖЕВРЮВАТИСЯ юється, 

недок., РОЗЖЕВРИТИСЯ» иться 
і РОЗЖЕВРІТИСЯ, іється, док І 
Зайнявшись, починати горіти чим- 
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раз сильніше. • розгоратися. 2. 
Вкриватися рум’янцем. • червоні¬ 
ти. □ розжеврений, розжеврілий, 
розжевріти, розжеврювати. 
РОЗЖИВАТИСЯ, бюся, бєиіся, 

недок., РОЗЖЙТИСЯ, живуся, жи¬ 
веться, док. 1. Обзаводитися госпо¬ 
дарством, наживати достатки; ба¬ 
гатіти за рахунок чого-небудь. 2. 
Придбавати щось шляхом купівлі, 
позички і т. ін. 3. Жити де-небудь 
довго, довше, ніж годиться. 
РОЗЗБРОЮВАТИ, юю,. юєш, 

недок., РОЗЗБРОЇТИ, рбю, роїш, 
док. 1. Відбирати в кого-небудь 
зброю; позбавляти кого-, що-небудь 
засобів озброєння. 2. перен. По¬ 
слаблювати волю людини. □ роз- 
збрбєння, роззбрбєний, роззбрбю- 
вання, роззбрбюватися, роззбрбї- 
тися. 
РОЗЗУВАТИ, аю, аєш, недок., 

РОЗЗУТИ, ую, уєш. Скидати взут¬ 
тя з чиїх-небудь ніг. Роззувати че¬ 
ревики (чоботи і т. ін.) — скидати 
взуття (черевики, чоботи і т. ін.) зі 
Своїх ніг. 4- Роззувбти бчі — поди¬ 
вившись уважніше, помітити що- 
небудь. □ роззутий, роззуватися, 
роззутися. 
РОЗЗЯВА, и, ч. і ж:, у зверг, роз¬ 

зяво, розм. 1. Неуважна, розсіяна 
людина. Не будь роззбвою! — будь 
пильним, уважним. 2. Забудькува¬ 
та, недбала у справах людина. 3. 
Людина, яка, гайнуючи час, роздив¬ 
ляється кого-, що-небудь □ роззяв¬ 
куватий, роззявлбка. 
РОЗЗЯВЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

РОЗЗЯВИТИ, влю, виш, ми. роз¬ 
зявлять, док, розм. Розтуляти, пе¬ 
реважно широко, рот, пащу і т. ін. 
^ Роззбвити пбльку — лаяти кого- 
небудь або скаржитись на когось. 
О роззявлятися,роззявитися. 
РОЗИ ГРАНІ, у, ч. Дія за значен¬ 

ням розіграти — довести гру до яко- 
го-небудь результату. □ розігрува¬ 
ти, розігріти. 

РОЗИГРИ, ів, ми. Перший день 
Петрівки, коли, за народними пе¬ 
реказами, у лугах та лісах розгу¬ 
лює нечиста сила. 
РОЗІМЛІВАТИ, бю, бєш, недок, 

РОЗІМЛЇТИ, лію, лїєш, док 1. Роз¬ 
слаблюватися, переставати бути на¬ 
пруженим, приходити в стан млості 
від спеки, тепла чи надмірного спо¬ 
живання їжі, питва. 2. перен. Зво¬ 
рушуватися, розчулюватися під 
дією сильного почуття. 3. кул. Роз¬ 
варюватися, розбухати, упрівати 
під дією тепла й вологи. □ ро- 
зімлілість, розімлілий. 
РОЗ'ЇДАТИ, бю, бєш, недок., 

РОЗ’ЇСТИ, їсй; роз’їсть, док 1. Ни¬ 
щити, руйнувати окисленням. 2. 
Знищувати що-небудь, поїдаючи 
(про міль, черв’яків тощо). 
РОЗ’ЇЗД, у, ч. 1. Поїздка по 

різних місцях засобами пересуван¬ 
ня. 2. військ. Невелика кінна час¬ 
тина для розвідки або охорони. 3. 
залізн. Роздвоєння одноколійного 
шляху для розведення зустрічних 
поїздів; зупинка на місці такого 
роздвоєння. □ роз’їжджбтися. 
РОЗ’ЇЗНЙЙ, і, б. 1. Призначе¬ 

ний для поїздки. 2. Який постійно 
перебуває в поїздках, роз’їздах. 
□ роз’їзд, роз’їжджати. 
РОЗКВІТ, у, ч. 1. Час появи 

квітів. • цвітіння. 2. перен. Найви¬ 
щий ступінь піднесення, краща 
пора в розвитку кого-, чого-небудь. 

Рбзквіт літ (віку, сил і т. ін.) — 
пора найвищого духовного і фізич¬ 
ного розвитку людини. □ розквітан¬ 
ня, розквітати, розквітнути, роз- 
квІтлий* 
РОЗКВІТЧУВАТИ, ую, уєш, не- 

док, РОЗКВІТЧАТИ, аю, аєш, док 
Покривати, прикрашати що-небудь 
квітами, робити щось барвистим. 
□ розквітчаний, розквітчуватися, 
розквітчатися. 
РОЗКИДАЧ, б, ч., спец. Пристрій 

для внесення в Грунт органічних 
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і мінеральних добрив. □ розкидний, 
розкидати. 
РОЗКИПГЛИЙ, а, е. Який, ва¬ 

рячись, став м’яким, розварився. 
□ розкипати, розкипіти, розкипати- 
ся, розкипітися. 
РОЗКІШ , коші, ж. 1. Багатство, 

пишність; життя в достатках, з ком¬ 
фортом. 4- Купитися в рбзкоші 
(рбзкошах) — жити в багатстві, 
щасливо. 2. переважно ми. Над¬ 
мірності в життєвих вигодах і при¬ 
ємностях, пов’язані з марнотрат¬ 
ством; коштовні речі, які не 
є першою необхідністю. 3. Краса, 
пишність, яскравість чого-небудь; 
багатство природи. 4. тільки оди., 
у знач, присуди, сл., розм. Про те, 
що є дуже приємним для когось, 
викликає захоплення. □ розкіш¬ 
ність," розкішний, розкошувати, 
присл. розкішно. 
РОЗКЛАДАТИ, аю, бєш, недок., 

РОЗКЛАСТИ, аду, адеш, док. 1. 
Класти окремо на різні місця (про 
багато предметів). • розміщати. 2. 
Класти щось на розгорнуте на чому- 
небудь. • розгортати. 3. Розділяти 
на частини, на складові елементи. 
Розкладати число на множники. 4. 
перен. Дезорганізовувати щось, ви¬ 
кликати розклад чогось. Розклада¬ 
ти дисципліну. 
РОЗКЛАДАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок., РОЗКЛАСТИСЯ, адуся, ад- 
ешся, док. 1. Розташовуватися, роз¬ 
міщатися де-небудь. 2. Розділятися 
на складові елементи. 3. Підлягати 
розпаду внаслідок дії бактерій. • 
гнйти. 4. перен. Приходити до мо¬ 
рального занепаду, розладу. • дез- 
організбвуватися, занепадати. 
□ розкладення, розкладений. 
РОЗКЛАДКА, и, ж. 1. тільки 

розкладка. Місце, де лежать това¬ 
ри для продажу; місце на базарі, 
де продають поношені речі. 2. Про¬ 
порція, за якою що-небудь розподі¬ 
ляється. • рецептура. 3. Те, що 

підлягає виконанню після розподі¬ 
лу, проведених розрахунків. Плати¬ 
ти розкладку. 
РОЗКЛАДНЙЙ, а, е. Який мож¬ 

на розкласти, розсунути, розгинаю¬ 
чи, розправляючи в місцях згину. 
Розкладний ножик. Розкладне 
ліжко. 
РОЗКОДУВАТИ, дую, дуєш, док. 

Розшифрувати повідомлення, пе¬ 
редане кодом. • розшифрувати. 
□ розкодований. 
РОЗКОЛИНА, и, ж. 1. Вузька 

ущелина в горах. • міжгір’я. 2. Ве¬ 
лика, глибока щілина, тріщина 
в чому-небудь. □ розколинка, роз¬ 
колювати, розколюватися. 
РОЗКОЛЬНИК, а, ч:, у зверт. 

розкольнику. 1. рел., заст. Учасник 
розколу — руху проти офіційної 
церкви в Росії середини XVII ст.; 
член однієї із сект, що належать до 
розколу. • старообрядець. 2. перен. 
Той, хто вносить розлад, розкол. 
□ розкольниця, розкбльництво, роз- 
кбльницький. 
РОЗКОТИСТИЙ, а, е. 1. Густий 

і переривчастий (про голос, звук). 
□ присл. розкотисто. 2. З розлогою, 
широкою рівною поверхнею. 
РОЗКОШЛАТИ, аю, аєш і РОЗ¬ 

КОШЛАТИТИ, ачу, атиш, док. 
Розтріпати, зробити кошлатим. 
• скуйовдити. □ розкбшланий, роз¬ 
кошлатитися. 
РОЗКРАДАЧ, а, ч. Той, хто роз¬ 

крадає що-небудь. • злодій. □ роз¬ 
крадачка, розкрадання, розкрадати. 
РОЗКРИВАТИ , аю, аєш, РОЗ- 

КРЙТИ, рию, риєш, док. 1. Підні¬ 
маючи або знімаючи кришку, ляду 
тощо, робити вільним доступ усе¬ 
редину чого-небудь. / Розводити, 
розсувати стулки дверей, вікна 
тощо. 2. Скидати, зривати покрівлю 
з будівлі, споруди; позбавляючи 
покриття, оголяти що-небудь. 3. пе¬ 
рен. Робити що-небудь доступним, 
досяжним для кого-небудь. / Відда- 
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вати щось у чиє-небудь розпоря¬ 
дження. • надавати. 4. Розправляти 
або розгинати що-небудь складене; 
розмикати що-небудь стулене; роз¬ 
пускати (про листя, квітки). 5. Роз¬ 
паковувати або розпечатувати що- 
небудь (посилку, лист). 6. перен. 
Допомагати зрозуміти, усвідомити 
що-небудь, давати уявлення про 
щось; повністю виявляти можли¬ 
вості, якості. Розкривати себб — 
показувати свої здібності, можли¬ 
вості в чому-небудь; Розкривати 
[свої) карти — повідомляти про 
свої задуми, наміри. 7. Викривати 
змову (таємну організацію, групу 
і т. ін.); повідомляти про чиїсь зло¬ 
вживання. □ розкривання, розкри¬ 
ватися. 
РОЗКРЙЛЮВАТИСЯ , ююся, 

юешся, не док., РОЗКРЙЛЙТИСЯ, 
йлюся, йлйшся, док. 1. Широко роз¬ 
гортати свої крила. □ розкрйлля, 
розкрйлистий. 2. перен. Широко 
розкидатися в боки. Дуб розкри- 
лює свої віти. 3. перен. Розвива¬ 
тися на повну силу. □ розкрй- 
лений, розкрйленість, присл. 
розкрйлено. 
РОЗКРІПАЧУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗКРІПАЧИТИ, чу, чиш, 
док. 1. іст. Звільняти від кріпацт¬ 
ва. 2. перен. Звільняти кого-небудь 
від гніту, утисків. □ розкріпачен¬ 
ня, розкріпачений, розкріпачувати¬ 
ся, розкріпачитися. 
РОЗКРУЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗКРУТИТИ, учу, утиш, 
Док. 1. Розмотуючи, розправляти, 
розгортати що-небудь скручене, 
змотане. / перен., розм. Розпускати 
(бруньки, пелюстки та ін.). 2. 
Відгвинчувати, відкручувати. 3. 
Дедалі швидше крутити, обертати 
Що-небудь. 4. перен., розм. Розпочи¬ 
нати певну справу, розвивати якусь 
Діяльність. 5. Діяти інакше, ніж 
хтось, на свій лад, переважно всу¬ 
переч кому-небудь. □ розкручуван¬ 

ня, розкручений, розкручуватися, 
розкрутйтися. 
РОЗЛАД, у, ч. 1. Відсутність 

єдності в стосунках між ким-небудь. 
• нелад. □ розладдя. 2. Відсутність 
злагодженості у звучанні (про зву¬ 
ки). □ розладженість, розладжений, 
розладжувати, розладити. 3. Пору- 
шення душевної рівноваги. 
Внутрішній розлад. 4. Порушення 
нормальної діяльності, функціону¬ 
вання яких-небудь органів. Розлад 
шлунка. □ розладнувати, розладну¬ 
ватися. 
РОЗЛАЗИТИСЯ, иться і рідко 

РОЗЛІЗАТИСЯ, ається, недок., 
РОЗЛІЗТИСЯ, зеться, 1. Лізти 
в різні боки. • розповзатися. / Роз¬ 
ростаючись, стелитися по поверхні 
чого-небудь (про рослину). • розсти¬ 
латися. 2. Втрачати виразність 
форм, окреслення; втрачати 
чіткість, ставати невиразним (про 
думки, спогади і т. ін.). • розплива¬ 
тися. 3. Руйнуватися. • розвалюва¬ 
тися. / Ставати непридатним для 
користування, розриватися від вет- 
хості, довгого носіння (про одяг, 
взуття). 4. перен., розм. Розходити¬ 
ся в різні місця; переставати бути 
разом. 
РОЗЛЙВ, у, ч. 1. Дія за значен¬ 

ням розливати, розлйти. Місце роз¬ 
ливу. Розлив металу. ^ Рбзлйв 
крбві — убивство, поранення кого- 
небудь. □ розливання, розливаль¬ 
ний, розливнйй. 2. Простір, залитий 
водою, що вийшла з берегів у по¬ 
вінь. □ розливатися. 3. перен. Про 
переливчасті звуки, переливи музи¬ 
ки. Розлив музики. 4. перен. Широ¬ 
кий простір, зайнятий чимось одно¬ 
рідним. Розлив хлібів. / Простір, 
залитий світлом, туманом тощо. Со¬ 
нячний розлив. 
РОЗЛИВАТИ, аю, аеш, недок., 

РОЗЛЙТИ, розіллю, розіллєш, док. 
1. Розподіляти рідину, переливаю¬ 
чи з посудини в посудину. 2. Про- 
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ливати, розхлюпувати. 4 Водбю не 
розлйти кого— нічим не роз’єдна¬ 
ти когось. □ розлиття, розлйтий, 
розливатися, розлйтися. 
РОЗЛІТ, льбту, ч. 1. Дія за зна¬ 

ченням розлетітися, розлітатися — 
відлітати з одного місця в різні 
боки. Розліт птахів. □ розлітання, 
розлітатися. 2. Політ, рух із посту¬ 
повим наростанням швидкості. 
/ Швидкість, набута під час польо¬ 
ту. 3. Контур окреслення чого-не¬ 
будь у вигляді ліній, що розходять¬ 
ся в протилежні боки і вгору. Розліт 
брів. 
РОЗЛОГИЙ, а, е. 1. Який зай¬ 

має великий простір. • ширбкий, 
простбрий. 2. З широко розпростер¬ 
тим гіллям (про дерева). • гіл¬ 
лястий, крислбтий. 3. Без крутих 
схилів-(про рельєф місцевості). 
• полбгий. 4. перен. Міцної будови 
тіла. 5. перен. Який звучить неви¬ 
мушено. / Який розноситься на 
далеку відстань. • роздблий. 
□ розлбгість, розлбжистий, присл. 
розлбго, присл. розложисто. 
РОЗЛУКА, и, ж:, узверт. розлу¬ 

ко. 1. Розставання з ким-, чим-не- 
будь дорогим, близьким. 2. Тимча¬ 
сове перебування далеко від кого-, 
чого-небудь дорогого, близького. 
□ розлучати, розлучйти. 
РОЗЛУЧАТИ, аю, аєш, недок., 

РОЗЛУЧЙТИ, учу, учиш, док. 1. 
Заставляти розійтись, віддаляти 
одне від одного. Розлучити друзів. 
2. Роз’єднувати, заставляти покину¬ 
ти щось. Розлучити з батьківщиною. 
3. Розривати шлюб, давати 
розлучення. □ розлучання, роз¬ 
лучений, розлучення, розлучник, 
розлучниця, розлучатися, розлу- 
чйтися. 
РОЗЛЮБЛЯТИ, яю, яєш і РОЗ¬ 

ЛЮБЛЮВАТИ, ЮЮ, ЮЄІ11, недок., 
РОЗЛЮБЙТИ, любліб, любиш, ми. 
розлюблять, док. Переставати лю¬ 
бити кого-, що-небудь. • розлюбля¬ 

тися, розлюблюватися, розлюби¬ 
тися. 
РОЗЛЯГАТИСЯ , бюся, бєшся, 

недок., РОЗЛЯГТИСЯ, яжуся, 
яжешся, док. 1. розм. Лежати, роз¬ 
кинувшись. 2. перен. Займати вели¬ 
кий простір. • простягатися, роз¬ 
кидатися. 3. перен. Голосно звучати, 
дзвінко лунати в навколишньому 
просторі. • лунати. Д Аж лунб роз¬ 
лягається — дуже голосно (про спів, 
крик і т. ін.). 4. Руйнуючись, вали¬ 
тися в різні боки. • розвалювати¬ 
ся. Тин розлігся біля покинутої хати. 
РОЗЛЯПИСТИЙ, а, е, розм. 

Незграбний, з нерівними, розмаза¬ 
ними краями. Розляпистий напис. 
□ присл. розлйписто. 
РОЗМАЄНИЙ, а, е, поет. З пиш¬ 

ною рослинністю, квітами. 
РОЗМАЗНЯ, і, ж., розм. 1. Не¬ 

смачна рідка страва (перев. каша). 
/ перен., зневажл. Про що-небудь 
розпливчасте, позбавлене вираз¬ 
ності. 2. перен., зневажл. Нерішу¬ 
ча, слабохарактерна людина. 
РОЗМАЇТИЙ, а, е. 1. Неодн ако- 

вий, несхожий з іншим у чому-не- 
будь.# різноманітний. / Який скла¬ 
дається з різних, неоднакових між 
собою предметів, осіб і т. ін. 2. Не¬ 
однорідний за змістом, формою, си¬ 
лою вияву і т. ін.; різний за кольо¬ 
ровим тоном. • різнобарвний 
□ розмаїтість, розмаїття, присл. 
розмаїто. 
розмай, аю; у зверт. розмбю, 

ч., нар.-поет. 1. Щось буйно роз¬ 
квітле, зелене (гай, ліс і т. ін.). 2. 
Приворотне, чарівне зілля. 
РОЗМАЛЬОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗМАЛЮВАТИ, юю, юєш, 
док. 1. Розписувати що-небудь ма¬ 
люнками, візерунками і т. ін. □ роз- 
мальбвування. 2. Надмірно фарбу¬ 
вати. Розмальовувати паркан 
у синій колір. 3. перен., розм. Крас¬ 
номовно розповідати; барвисто зоб¬ 
ражати. Розмальовувати подію. 4. 
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перен., розм. Бити, залишаючи на 
обличчі, тілі сліди від ударів. □ роз- 
мальбваний. 
РОЗМАРЙН, у, ч. 1. бот. Вічно¬ 

зелена запашна кущова рослина 
родини губоцвітих, із листя і гілок 
якої добувають ефірну олію. 2. 
Зимовий сорт яблуні; плід цього де¬ 
рева — невелике довгасте кисло- 
солодке на смак яблуко. □ розма¬ 
риновий. 
РОЗМАХ, у, ч. 1. Дія за значен¬ 

ням розмахнути, розмахувати 
і розмахнутися, розм&хуватися. 
Л 3 усього рбзмаху і 3 розма¬ 
хом — з силою, розмахнувшись. 2. 
Величина відхилення чого-небудь 
від положення рівноваги; ампліту¬ 
да коливань. Розмах маятника. 3. 
Відстань між краями чого-небудь 
розправленого, розкинутого на боки. 
Розмах крил. 4. Широкий простір, 
на якому що-небудь розкинулося; 
широта й різноманітність виявлен¬ 
ня чого-небудь. • широчінь. □ роз¬ 
машистий, розмашистість, присл. 
розмашисто. 
РОЗМАХУВАТИ СЯ, уюся, 

уешся, не док., РОЗМАХНУТИСЯ, 
нуся, нешся, док. 1. Різко відводити 
вбік руку для кидка чи удару. 2. 
перев. док., розм. Розкидатися на 
великому просторі, далеко простя¬ 
гатися. 3. перев. док., розм., перен. 
Виявляти надзвичайну активність 
У якій-небудь діяльності. 4. перев. 
док. Зробити розбіг. • розігнатися. 
РОЗМЕЖОВУВАТИ, ую, уєш, 

педок., РОЗМЕЖУВАТИ, ую, уєш, 
Док. 1. Розділяти, проводячи межі 
(землю, територію). 2. перен. Від¬ 
діляти одне від одного, відокремлю¬ 
вати. 3. перен. Розрізняти. Роз¬ 
межовувати добро і зло. □ роз¬ 
межовування, розмежування, 
розмежований, розмежбвуватися, 
розмежуватися. 
РОЗМИКАТИ, аю, аєш, недок., 

РОЗІМКНУТИ, ну, неш, док. 1. 

РОЗМІРКОВУВАТИ 

Роз’єднувати щось зімкнуте, стуле¬ 
не; розтуляти; порушувати контакт 
в електричному колі. Ф Розмик&ти 
устб — починати говорити. 2. розм. 
Відмикати, відкривати щось (замок 
і т. ін.). □ розімкнення, розімкну- 
тий, розімкнений, розмикатися, ро- 
зімкнутися. 
РОЗМИКАЧ, а, ч. Прилад для 

розмикання електричного кола. 
РОЗМИНАТИСЯ1, аюся, аешся, 

недок., РОЗІМ’ЯТИСЯ, мнуся, 
мнешся, док. Відповідними рухами 
позбавлятися фізичної скованості; 
тонізувати тіло; позбуватися відчут¬ 
тя втоми. □ розминка. 
РОЗМИНАТИСЯ2, аюся, бєшся, 

недок., РОЗМИНУТИСЯ, нуся, 
нешся, док. 1. При зустрічі розхо¬ 
дитися, роз’їжджатися в протилеж¬ 
ному напрямі; проходити один біля 
одного, даючи дорогу. 2. Ідучи на¬ 
зустріч одне одному, не зустрітися, 
не побачитись. 3. розм. Попрощав¬ 
шись, іти одне від одного в різні 
боки. 4. перен. Нехтувати чим-не- 
будь, ВІДМОВЛЯТИСЯ від чогось. Ф Ні 
з чим не розминіться — нічого не 
упустить; Розминатися з прав¬ 
дою — повестися нечесно з ким- 
небудь, вчинити несправедливість. 
РОЗМГННИЙ, а, е. Призначений 

для розміну чого-небудь (перев. гро¬ 
шей). □ розмінний, розмінювати, 
розміняти, розмінюватися. 
РОЗМІР, у, ч. 1. Величина чого- 

небудь в одному чи кількох вимі¬ 
рах. 2. Номер певного одягу, взут¬ 
тя, що вказує на його величину. 3. 
муз. Конкретне вираження того чи 
іншого музичного метра у відповід¬ 
них одиницях ритму. 4. літ. Повто¬ 
рювана комбінація елементів фоне¬ 
тичного ладу мови, що служить 
одиницею виміру віршового ритму; 
віршовий метр. □ розмірений, роз¬ 
міреність, присл. розмірено. 
РОЗМІРКОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗМІРКУВАТИ, ую, уєш. 
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док. 1. Робити умовиводи. • мйсли- 
ти, міркувати. 2. Вдаватися до 
роздумів над чим-небудь. • обдуму¬ 
вати. □ розміркбвування, розміркб- 
ваний, присл. розміркбвано. 
РОЗМІРНИЙ, а, е. 1. Який має 

певний стандартний розмір. 2. Який 
підпорядковується певному ритму. 
□ розмірність, присл. розмірно. 
РОЗМІЧАТИ, йю, йєш і рідко 

РОЗМІНУВАТИ, ую, уєш, недок., 
РОЗМІТИТИ, ічу,ітиш, док. 1. Ро¬ 
бити позначку, ставити мітку, діля¬ 
чи поверхню чогось з певною метою. 
/ спец. Наносити на поверхню за¬ 
готовки контури майбутньої деталі 
з визначенням меж дальшої їх об¬ 
робки відповідно до креслення. 2. 
розм., рідко. Обдумуючи, визнача¬ 
ти план подальших дій, заходів. 
□ розмічений, розмітка, розмітник, 
розмічуваний, розмічувальний, роз¬ 
мічений, розмічатися. 
РОЗМІЩАТИ , аю, аєш, недок., 

РОЗМІСТИТИ, І іду, ІСТИШ, ДОК. 1. 
Розподіляти за місцями; розсаджу¬ 
вати когось або розкладати щось 
у певному порядку. / Надавати, ви¬ 
діляти кожному приміщення для 
проживання, відпочинку тощо. 
• розселяти. 2. Відводити під щось 
яку-небудь площу або якесь місце. 
□ розміщення, розміщування, роз¬ 
міщений, розміщатися, розмісти¬ 
тися. 
РОЗМНОЖУВАТИСЯ, ується, 

недок., РОЗМНОЖИТИСЯ, иться, 
док. 1. Кількісно збільшуватися, 
з’являтися у великій кількості. 2. 
Розплоджуватися, розводитися (про 
рослини, тварин). 3. розм. Народ¬ 
жуватися у великій кількості (про 
людей). 
РОЗМОВА, и, ж:, узверт. розмб- 

во. 1. Словесний обмін думками, 
відомостями. • бесіда. 2. Те, що го¬ 
ворять, чиї-небудь висловлювання. 
^ Без розмбв — не роздумуючи, не 
беручи до уваги сумнівів, запере¬ 

чень; От і вся розмова — на цьому 
й кінець; Пусті розмбви — непо¬ 
трібна, беззмістовна балаканина; 
Розмбва не в’йжеться (не клбїть- 
ся) — розмова не виходить, не на¬ 
лагоджується; Тільки й розмбви — 
хто-небудь весь час говорить про ко¬ 
гось, щось. 3. лише ми. Пересуди, 
чутки. 4. нар. - поет. Уживається як 
пестлива назва коханої людини або 
як звертання до неї. □ розмовонь¬ 
ка, розмбвини, розмбвний, розмов¬ 
ляти. 

РОЗМОВНИК, а, ч. 1. Посібник 
для вивчення іноземної мови зі зраз¬ 
ками розмов на різні теми. 2. розм. 
Той, хто розмовляє з ким-небудь. 
□ розмбвниця. 
РОЗМОРОЖУВАТИ, ую, уєш, 

недок. РОЗМОРОЗИТИ, рбжу, 
рбзиш, док. Виводити із замороже¬ 
ного стану. □ розморбжуватися, 
розморбження, розморбжений. 
РОЗМОТУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗМОТАТИ, аю, аєш, док. 
1. Розвивати, розкручувати щось 
змотане. 2. Звільняти від чого-не¬ 
будь намотаного, накрученого. 
-Ф- Розмбтувати клуббк — поступо¬ 
во дізнаватися про щось. □ розмо¬ 
таний, розмотуватися. 
РОЗМ’ЯКШУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗМ’ЯКШЙТИ, шу, ШЙШ, 

док. 1. Робити м’яким або м’якшим. 
2. перен. Викликати в кого-небудь 
почуття доброти, розчуленості. 
Ф Розм’якшувати сбрце — роз¬ 
чулювати когось. □ розм’якшу¬ 
вання, розм’якшення, розм. роз¬ 
м’якшений, розм’якшуватися, 
розм’якшйтися. 
РОЗНАРЯДКА, и, ж. Плановий 

розподіл кого-, чого-небудь; доку¬ 
мент, що містить розпорядження 
про такий розподіл чи про виконан¬ 
ня якихось робіт. 
РОЗНОСИТИ, нбшу, нбсиш, не¬ 

док., РОЗНЕСТЙ, су, сеш, док. 1. 
Носячи, доставляти що-небудь ба- 
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гатьом у різні місця. / Розповсю¬ 
джувати хвороби. / розм. Доводити 
до відома багатьох (про засоби тех¬ 
нічного зв’язку). • передавати. 2. 
розподіляючи, записувати в різних 
місцях. 3. розм. Виносити частина¬ 
ми в різні місця, розтягувати (доб¬ 
ро, майно). • розкрадати. 4. Поду¬ 
вом розсівати, роздувати в різні 
боки або на поверхні (про вітер). 5. 
перен., розм. Руйнувати що-небудь, 
роблячи непридатним для викорис¬ 
тання. / Розбивати, знищувати 
в боротьбі. *❖* У пух і прах роз¬ 
носити — гостро критикувати 
кого-небудь. 6. перев. док., безос., 
розм. Дуже збільшуватися в об’є¬ 
мі; ставати гладким, товстим. 
• опухнути, розтовстіти. □ роз¬ 
несення, рознесений, рознбситися, 
рознестйся. 7. перен., розм. Сильно 
лаяти, гостро критикувати. □ роз- 
нбс. 
РОЗОРЮВАТИ ', юю, юєш, ме¬ 

док., РОЗОРАТИ, рю, реш, док. 
Обробляти землю плугом. • орати. 
/ Робити борозни плугом на по¬ 
верхні ґрунту, на снігу. 
РОЗОРЮВАТИ2, див. РОЗОРЯ¬ 

ТИ. 
РОЗОРЯТИ, яю, яєш, і рідко 

РОЗОРЮВАТИ, юю, юєш, недок., 
РОЗОРЯТИ, зорю, збриш, док. І. 
Спустошувати, перетворювати що- 
небудь у руїни. 2. Позбавляти кого- 
небудь достатку, багатства, доводи¬ 
ти до зубожіння. □ розорення, 
розорений, розоритель, розори¬ 
телька. 
РОЗОРЯТИСЯ1, Я юся, йєшся, 

медок., РОЗОРЯТИСЯ, зорюся, 
збришся, док. 1. Ставати бідним, 
позбуватися майна, достатку. 2. пе- 
Рев. док., розм. Витратити кошти. 
• розтратитися. 3. тільки недок. 
Пас. до розоряти. 
РОЗОРЯТИСЯ2, я юся, яєшся, 

медок., розм. Лаятися, гарячково 
сваритися. 

РОЗОСЕРЕДЖУВАТИ, ую, уєш, 
недок., РОЗОСЕРЕДИТИ, джу, 
диш, док. Розміщати частинами на 
великому просторі або в різних 
місцях, усуваючи скупчення. 
РОЗОХОЧУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗОХОТИТИ, бчу, бтиш, 
док. 1. Викликати або посилювати 
у кого-небудь інтерес до чогось, ба¬ 
жання робити щось. □ розохбчува- 
тися. 2. Послаблювати у кого-небудь 
інтерес до чогось, викликати неба¬ 
жання робити щось. // □ розохбчен- 
ня,розохбчений. 
РОЗПАДАТИСЯ *, дається, не¬ 

док., РОЗПАСТИСЯ, падеться, док. 
1. Руйнуватися, розвалюватися, 
розсипатися. ^ Розпадається л^да 
(полуда) на очйх — хтось починає 
розуміти, усвідомлювати що-небудь. 
2. Розділятися, розгалужуватися. 
Річка розпалась на кілька проток. 
3. лише док., перен. Зруйнуватися, 
перестати існувати. Соціалістичний 
табір розпався. □ розпад. 
РОЗПАДАТИСЯ2, аюся, аєшся, 

недок., розм. І. Лестити, догоджати 
кому-небудь. • запобігати. 2. над 
ким-чим, перен. Дуже старанно ро¬ 
бити що-небудь, виявляти надмірну 
ретельність у чомусь. 
РОЗПАЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., РОЗПАЛЯТИ, палю, палиш, 
док. І. Викликати горіння чого-не¬ 
будь. • запалювати. / Починати 
топити яким-небудь паливом. 2. пе¬ 
рен. Викликати в кого-небудь стан 
нервового збудження; збуджувати 
в комусь пристрасть; посилювати 
чиїсь настрої, бажання. *❖* Розпа¬ 
лювати кров (серце) — збуджува¬ 
ти в кого-небудь якісь сильні почут¬ 
тя, хвилювати. 3. перен. Викликати 
розгортання, розвиток чого-небудь. 
Розпалювати ворожнечу. □ розпа¬ 
лювання, розпалюваний, розпале¬ 
ний, розпалюватися. 
РОЗПАРЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., РОЗПАРИТИ, рю, риш, док. 
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1. Розм’якшувати дією пари. 2. 
Сильно нагрівати. □ рбзпар, роз¬ 
парений, розпарення, розпарювати¬ 
ся, розпаритися. 
РОЗПАЧ, у, ч. Почуття безнадії, 

упадок духу внаслідок горя, неща¬ 
стя. • відчай. □ розпачливий, 
присл. розпачливо. 
РОЗПАЮВАТИ, юю, юеш, не- 

док., РОЗПАЯТИ, йю, йєш, док. 
Роз’єднувати, розплавляти щось на 
місці спаювання. □ розпаювання, 
розпаяний, розпаюватися, розпая¬ 
тися. 
РОЗПАЮВАТИ, юю, іЬєш, док., 

розм. Поділити на частини, пайки. 
□ розпайований. 
РОЗПЕЩУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., РОЗПЕСТИТИ, ещу, бстиш, 
док. Надмірно пестити, псувати зай¬ 
вим піклуванням, пестощами. • роз¬ 
пускати. □ розпещеність, розпеще¬ 
ний, розпещуватися, розпеститися. 
РОЗПИВАТИ, й ю, аєш, недок., 

РОЗПЙТИ, зіп’їЬ, зіп’бш, ДОК., 

розм. 1. Пити, випивати з ким-не- 
будь (перев. спиртні напої). Розпи¬ 
вати могорйч — пити спиртні на¬ 
пої з якоїсь нагоди (успішного 
завершення якоїсь справи і т. ін.). 
2. Проводити час у товаристві за 
питтям чого-небудь. □ розпивання, 
розпйвочний, розпиватися. 
РОЗПИЛЮВАЧ1, а, ч. Прилад 

або пристрій для розпилювання, 
розсіювання порошку або рідини. 
□ розпилення, розпйлений. 
РОЗПИЛЮВАЧ2, а, ч. Той, хто 

розпилює що-небудь, фахівець 
з розпилювання, розрізування чо¬ 
гось пилкою або напилком. □ роз- 
пйляний. 
РОЗПИНАТИ, аю, аєш, недок., 

РОЗІПНУТИ і РОЗІП’ЯСТИ, 
розіпну, розіпнеш, док. І. У старо¬ 
давні часи — страчувати, прибива¬ 
ючи руки й ноги до хреста. 2. перен. 
Спричиняти моральні страждання. 
• мучити. 3. Натягувати, розвішу¬ 

вати на чомусь (про тканину і т. ін.). 
• напинати, розстеляти. □ розпи¬ 
нання, розіпнутий, розпинатися. 
РОЗПИС, у, ч. І. Настінний жи¬ 

вопис; сюжетні або орнаментальні 
зображення на будівлях та предме¬ 
тах побуту. □ розписнйй. 2. Табли¬ 
ця, в якій міститься вказівка на час, 
місце, послідовність здійснення чо¬ 
гось. Розпис руху міжміських авто¬ 
бусів. 3. рідко. Список з переліком 
кого-, чого-небудь. • реєстр. Д спец. 
Штатний розпис — документ, що 
визначає склад працівників уста¬ 
нови, закладу з зазначенням їх по¬ 
садових окладів. 
РОЗПИСУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗПИСАТИ, ишу, йшеш, 
док. 1. Виписувати, переписувати 
окремо частини якогось тексту з пев- 
ною метою. 2. Робити запис про 
певний розподіл кого-, чого-небудь. 
3. Покривати що-небудь розписом 
(малюнками, узорами). □ розпйсу- 
вання, розпйсувач, розпйсаний. 4. 
перен., розм. Докладно, пишномов¬ 
но і з певним перебільшенням роз¬ 
повідати про когось, щось. 
РОЗПИСУВАТИСЯ, уюся, уєш- 

ся, недок., РОЗПИСАТИСЯ, пишу¬ 
ся, пйшешся, док. І. Ставити свій 
підпис. • підпйсуватися. / перен., 
розм. Брати на себе відповідаль¬ 
ність за когось. 2. перен., розм. 
Мимоволі засвідчувати щось, перев. 
небажане, неприємне. Розписатися 
у своїй некомпетентності. 3. перев. 
док., розм. Надмірно захопитися пи¬ 
санням чого-небудь. 4. розм. Реєст¬ 
рувати свій шлюб із кимось. 5. Пас. 
до розтісувати у 3 знач. 
РОЗПИТУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗПИТАТИ, аю, аєш, док. 
Звертатися до кого-небудь із запи¬ 
таннями з метою довідатися щось. 
□ розпйтувач, розпйтуватися. 
РОЗПИХАТИ, аю, аєш, недок., 

РОЗІПХАТИ, аю, йєш, РОЗІ- 
ПХНІПГИ, ну, неш, док. Відштов- 
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хуючи в різні боки, примушувати 
гурт, натовп розійтися, звільнити 
прохід чи певне місце. • розштбв- 
хувати. 2. розм. Поспіхом засовува¬ 
ти що-небудь у різні місця. / перев. 
док.у перен Влаштувати кого-небудь 
у різних місцях. Мачуха розіпхала 
дітей по заробітках. 3. безос., розм. 
Ставати надмірно товстим. Розі¬ 
пхало чоловіка. 
РОЗПІЗНАВАЛЬНИЙ, а, е. 

Призначений для пізнавання чого- 
небудь (про знаки, сигнали і т. ін.). 
□ розпізнавання, розпізнавати, роз¬ 
пізнаватися. 
РОЗПІКАТИ, аю, аєш, недок., 

РОЗПЕКТЙ, ечу, еч4ш, док. І. 
Дуже нагріти. • розжарювати. 2. 
перен., розм. Гостро критикувати, 
картати когось. 3. перен., розм. Ви¬ 
кликати в кого-небудь стан сильно¬ 
го збудження (гніву, роздратуван¬ 
ня тощо). *❖* Розпікати душу 
(с£рце) — викликати в кого-небудь 
відчуття душевного болю, страж¬ 
дання. □ розпікання, розпечений, 
розпікатися. 
РОЗПЛАТА, и, ж. і. Винагорода 

за що-небудь, плата. 2. перен. Те 
саме, що відплата — дія у відповідь 
на заподіяне зло. • помста. 
РОЗПЛАЧУВАТИСЯ, уюся, 

уєшся, недок., РОЗПЛАТИТИСЯ, 
вчуся, атишся, док. І. Платити ко¬ 
мусь гроші за щось. • розрахбву- 
ватися. 2. перен. Зводити рахунки 
за заподіяну кривду. • мстйтися. 3. 
Нести покарання за щось (помил¬ 
ки, зайву довірливість і т. ін.). 4. 
образно. Віддячувати за послугу, 
Добре ставлення і т. ін. • віддячу¬ 
вати. 

РОЗПЛИВЧАСТИЙ, РОЗПЛИ¬ 
ВЧАТИЙ, а, е. 1 . Який розпливаєть¬ 
ся на поверхні чого-небудь. □ роз¬ 
пливатися. 2. Який не має чітких 
^брисів. • невиразний. 3. перен. 
Позбавлений ясності, чіткості, кон¬ 
кретності; недостатньо визначений. 

□ розплйвчастість, розплйв- 
чатість, присл. розплйвчасто, роз- 
плйвчато. 
РОЗПЛГСКУВАТИ, РОЗПЛЕ¬ 

СКУВАТИ, ую, уєш, недок., РОЗ¬ 
ПЛЕСКАТИ, ещу, ещеш і рідко а ю, 
аєш, док. 1. Розливати, розбризку¬ 
вати (про рідину). 2. Робити щось 
плескатим (б’ючи по чомусь, натис¬ 
каючи на щось). // □ розпліскува¬ 
тися, розплескатися. 3. перен., 
зневажл. Розголошувати якусь та¬ 
ємницю. 
РОЗПЛІТАТИ, аю, аєш, недок., 

РОЗПЛЕСТИ, ету, етбш, док. Роз¬ 
діляти на окремі пасма (про косу, 
волосся і т. ін.). / Роз’єднувати, роз¬ 
чіплювати (про руки, обійми та ін.). 
□ розплітання, розплетений, роз¬ 
плітатися. 
РОЗПЛУТУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗПЛУТАТИ, аю, аєш, док. 
1. Розмотувати або розв’язувати що- 
небудь заплутане. 2. перен. Розби¬ 
ратись у чомусь складному, робити 
заплутане ясним, зрозумілим. 
Ф Розплутувати клуббк (вузол 
і т. ін.) — з’ясовувати суть якої-не- 
будь заплутаної справи. // □ роз¬ 
плутаний, розплутуватися, розплу¬ 
татися. 
РОЗПОВІДЬ, і, ж. 1. Усне, сло¬ 

весне повідомлення про кого-, що- 
небудь. 2. рідко. Що-небудь напи¬ 
сане для повідомлення, опис якоїсь 
події і т. ін. □ розповідка, роз¬ 
повідач, розповідати. 
РОЗПОВСЮДЖУВАТИ, ую, 

уєш, недок., РОЗПОВСЮДИТИ, 
джу, диш, док. І. Передавати, про¬ 
давати і т. ін. багатьом для при¬ 
дбання, ознайомлення і т. ін. • по- 
шйрювати. 2. Доводити до відома 
багатьох (певні ідеї, чутки і т. ін.). 
3. Розносити в різні боки на велику 
відстань. / Передавати (про хво¬ 
роби, епідемію). □ розповсюджу¬ 
вання, розповсюдження, розпов¬ 
сюджувач, розповсюджуваний, 
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розповсюджений, розповсюджува¬ 
тися, розповсюдитися. 
РОЗПОДІЛЯТИ, яю, яєш, не- 

док., РОЗПОДІЛ ЙТИ, ділю, ділиш, 
док. 1. Ділити щось між ким-, чим- 
небудь за окремими частками. 
/ Призначати на яку-небудь поса¬ 
ду. Д Розподіляти ролі (роббту, 
обов’язки і т. ін.) — визначати те, 
що повинен виконувати кожний. 2. 
Правильно використовувати час. 
// □ розпбділ, розподілятися. 3. 
військ. Розраховувати в строю за 
номерами для перешикування. 
РОЗПОДГЛЬНИК, а, ч. І. Ма¬ 

шина чи пристрій для розподілен¬ 
ня чого-небудь (газу, електричного 
струму, води тощо). 2. За карткової 
системи — магазин, в якому розпо¬ 
діляються за прикріпленими особа¬ 
ми товари згідно з визначеним но¬ 
мером. □ розпбділ, розподільний, 
розподіляти. 
РОЗПОРОШУВАТИ, ую, уєш, 

недок.у РОЗПОРОШ ЙТИ, рошу, 
рбшиш, док. 1. Перетворювати на 
порох (грунт чи іншу тверду масу). 
2. Розсіювати сильним струменем 
(про порошок, рідину). □ розпо- 
рбшувач. 3. Ослабляти увагу, 
спрямовувати її на різні об’єкти; пе- 
решкоджати зосередженню. 
// □ розпорошення, розпорбшуван- 
ня, розпорошуватися, розпорошй- 
тися 
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ, аюся, 

аєшся, недок.у РОЗПОРЯДИТИ¬ 
СЯ, джуся, дйшся, док. І. Давати 
вказівку, наказ. / тільки недок. 
Поводити себе як хазяїн, старши¬ 
на, командир; керувати ким- або 
чим-небудь. • командувати, хазяй¬ 
нувати. □ розпорядження. 2. Вико¬ 
ристовувати що-небудь, знаходити 
йому застосування, володіти чим- 
небудь. *❖* Розпоряджатися со¬ 
бою — діяти на свій розсуд. 
РОЗПОРЯДНИК, а, ч. Той, хто 

розпоряджається ким-, чим-небудь 

і відповідає за нього; володар, влас¬ 
ник чого-небудь. • госпбдар. Д Роз¬ 
порядник кредйту — керівник 
підприємства, установи чи органі¬ 
зації, уповноважений розпоряджа¬ 
тися коштами, бюджетними асигну¬ 
ваннями. 
РОЗПОРЯДОК, дку, ч. 1. За¬ 

здалегідь визначені порядок, по¬ 
слідовність у чому-небудь; су¬ 
купність правил, якими регулюється 
що-небудь. Д Правила внутрішньо¬ 
го розпорядку — певні норми 
поведінки, обов’язкові для всіх 
де-небудь. 2. рідко. Наказ, розпо¬ 
рядження. / Уміння давати лад 
у чомусь. □ розпорядливість, роз¬ 
порядливий. 
РОЗПРЯГАТИ , аю, йєш, недок., 

РОЗПРЯГТЙ, яжу, ЯЖЄШ, ДОК.\ 

мин. ч. розпріг, прягла, лб; док. 
Звільняти коня чи іншу упряжну 
тварину від упряжі. • випрягати. 
□ розпрягання, розпряження, роз¬ 
пряжений, розпрягатися, розпряг- 
тйся. 

РОЗПУКА, и, ж. Безнадія, від¬ 
чай. • рбзпач. *❖* Впад&ти в розпу¬ 
ку —піддаватися безнадії. 
РОЗПУСКАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок. у РОЗПУСТИТИСЯ, пущуся, 
пустишся, док. 1. Розкриватися під 
дією тепла, сонячного проміння (про 
листя, квіти); укриватися листям, 
квітами (про рослини). 2. Послаб¬ 
лятися, ставати нетуго стягнутим, 
скріпленим (про волосся, коси). 
/ Розмотуватися, розплітатися (про 
клубок, в’язану річ і т. ін.). 3. Роз¬ 
криватися, розгортатися (про щось 
складене — зонт, парашут і т. ін.). 
4. перен. Переставати стримувати¬ 
ся у виявленні почуттів, поводити¬ 
ся без контролю над собою; ставати 
неслухняним, недисциплінованим. 
□ розпущений, розпущеність. 5. 
розм. Поширюватись у просторі 
(про звуки, пахощі і т. ін.). 6. розм. 
Ставати важким для ходьби, їзди 
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(про дорогу). 7. тільки недок. Пас. 
до розпускати — закривати, при¬ 
пиняти чиюсь діяльність. // □ роз¬ 
пускати, розпустйти. 
РОЗПУСНИЙ, а, е. І. Який зне¬ 

важає норми моралі; сповнений 
розпусти. • непристбйний. □ роз¬ 
пуста, розпусник, розпусниця, 
розпусність, розпусничати, присл. 
розпусно. 2. Який нікого не слухає. 
• неслухняний. 
РОЗПУТТЯ» я, с. 1. Перехрестя 

доріг. • роздоріжжя. *❖* Стойти 
(б^ти) на розпутті — вагатися, 
перебувати в стані нерішучості. 2. 
діал. Бездоріжжя. 

РОЗП’ЯТТЯ» я, с. Хрест із 
зображенням розп’ятого на ньому 
Ісуса Христа і саме зображення 
розп’ятого. □ розп’ясти, розп’я¬ 
тий. 
РОЗРАДА1, и, ж. І. Те, що прино¬ 

сить полегшення в горі; заспокоєн¬ 
ня. □ розрадник, розрадниця. 2. 
розм. Втіха, розвага. // □ розра¬ 
донька. 
РОЗРАДА2, и, ж. і. Сварка, 

відсутність узгодженості дій, думок. 
2. рідко. Стан заглиблення в свої 
думки. • роздуми. 
РОЗРАДЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., РОЗРАДИТИ, джу, диш, док. 
1. Заспокоювати кого-небудь, ви¬ 
словлюючи співчуття. • втішати; 
/ Відвертати чиюсь увагу від тяж¬ 
ких думок, переживань. • розва¬ 
жати. 2. Умовляти кого-небудь 
відмовитися від якогось наміру, 
вчинку. 
РОЗРАХОВУВАТИСЯ, уюся, 

уєшся, недок, РОЗРАХУВАТИСЯ, 
Уюся, уєшся, док. І. Повністю спла¬ 
чувати гроші кому-небудь за щось. 
2- Звільнятися з попереднього місця 
роботи. 3. військ. Робити підраху- 
н°к номерами в строю. 4. тільки 
недок. Пас. до розраховувати — 
Робити обчислення чого-небудь (тех- 
Н|чне, математичне та ін.). 

РОЗРАХУНОК, нку, ч. 1. Дія за 
значенням розрахбвувати, розраху¬ 
вати — обчислювати що-небудь; ре¬ 
зультат обчислення яких-небудь 
даних. / Результат технічних підра¬ 
хунків необхідних даних при проек¬ 
туванні. 2. Виплата грошей за ро¬ 
боту, оплата рахунків і т. ін. 
/ Звільнення з роботи з повною 
виплатою заробітку. // □ розрахун¬ 
ковий, розрахбвувати, розрахувати. 
3. перен. Відплата, помста, пока¬ 
рання. 4. Припущення, побудоване 
на яких-небудь міркуваннях; надія 
на кого-, що-небудь. 3 таким роз¬ 
рахунком — таким способом; Що- 
небудь [не] входило в розрахун¬ 
ки — хтось мав намір (не мав 
наміру) здійснити щось. 5. Корис¬ 
ливе міркування з метою одержан¬ 
ня вигоди. 6. рідко. Обслуга гарма¬ 
ти, кулемета і т. ін. 
РОЗРИВАТИ \ аю, аеш, недок.. 

РОЗІРВАТИ, зірву, зірвеш, ДОК. 1. 

Різкими рухами розділяти на час¬ 
тини, шматки. • роздирати, шма¬ 
тувати. / Робити рваним, дірявим 
(одяг, взуття). / перен. Роз’єднува¬ 
ти щось, порушувати цілісність чо¬ 
гось. Ф Думкй розривають мозок 
(череп) — хтось відчуває біль у го¬ 
лові від тяжких роздумів; Розри¬ 
вати на шматкй — звертатися до 
кого-небудь з проханнями, доручен¬ 
нями тощо, не даючи спокою; Роз¬ 
ривати серце (душу) — примушу¬ 
вати страждати, мучитися. 2. 
Розносити на осколки, руйнувати 
вибухом, висаджувати в повітря. 3. 
Роз’єднувати, розсувати щось 
суцільне, утворюючи просвіт, про¬ 
галину між частинами. / Порушу¬ 
вати, переривати що-небудь. 
*❖* Розривати сон — будити. 4. Пе¬ 
реривати, припиняти стосунки. 

Розривати зв’язкй — припиня¬ 
ти спілкування. 5. Знищувати те, що 
обмежує чиюсь свободу, самостій¬ 
ність, що обтяжує кого-небудь. Ро- 
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зірвати кайдани неволі. І І □ розри¬ 
вання, розриватися. 
РОЗРИВАТИ2, аю, аеш, недок., 

РОЗРЙТИ, йю, йєш, док. 1. Риючи, 
розкидати, розгрібати щось / перен., 
розм. Недбало розкидати щось, 
шукаючи. 2. Риючи, відкривати 
(землю, сніг і т. ін.); робити заглиб¬ 
лення у чомусь. □ розривання, роз¬ 
риватися. 
РОЗРЙВ-ТРАВА, й, ж. 1. Декора¬ 

тивна одно- і багаторічна трав'яни¬ 
ста рослина родини бальзамінових. 
2. фольк. Казкове зілля, що нібито 
має силу розривати кайдани, відми¬ 
кати замки і т. ін. 
РОЗРІДЖУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., РОЗРІДИТИ, ріджу, рідйш, 
док. І. Робити рідким, менш густим; 
створювати прогалини в чомусь. 
2. Робити рідким чи менш насиче¬ 
ним. □ розрідження, розріджу¬ 
вання, розрідженість, розріджений, 
розріджуваний, розріджуватися, 
розрідйтися. 
РОЗРІЗ, у, ч. І. Дія за значенням 

розріз&ти, розрізувати — розділяти 
на частини різанням. 2. Розрізане 
місце, отвір, прорізаний у чому-не- 
будь. 3. Площина дійсного чи уяв¬ 
ного перерізу певного предмета. 
Д Геологічний рбзріз — графічне 
зображення на вертикальній пло¬ 
щині умов залягання гірських порід. 
*❖* У (в) рбзріз і чого — з точки зору; 
Іти (йти) в рбзріз — суперечити 
чому-небудь, не збігатися з чимось. 
4. спец. Гірниче підприємство для 
добування корисних копалин відкри¬ 
тим способом. • кар’єр. 
РОЗРІЗНЯТИ1, йю, йєш, недок. 

і РОЗРІЗНЮВАТИ , юю, юєш, не¬ 
док., РОЗРІЗНИТИ, ню, нйш, док. 
Відокремлювати, відділяти одне від 
одного. / Розлучати кого-небудь 
з кимось. □ розрізнювання, розріз¬ 
нення, розрізнений. 
РОЗРІЗНЯТИ2, йю, йєш, РОЗ¬ 

РІЗНЮВАТИ, юю, юєш, недок.. 

РОЗРІЗНИТИ, ню, нйш, док. 1. 
Розпізнавати що-небудь органами 
відчуттів; визначати за якимись оз¬ 
наками. • відрізнйти. 2. За певни¬ 
ми відмінностями, характерними 
рисами встановлювати різницю між 
чим-небудь. 
РОЗРОБЛЯТИ , йю, йєш і РОЗ¬ 

РОБЛЮВАТИ , юю, юєш, недок., 
РОЗРОБИТИ, роблю, рббиш, док. 
1. Робити здатним для викорис¬ 
тання, проводячи певну підготов¬ 
чу роботу. • обробляти. 2. Готу¬ 
вати для видобування корисних 
копалин і вести роботу з їх до¬ 
бування. 3. Творчо опрацьовувати 
(тему, проблему і т. ін.). • розви¬ 
вати. // □ розрбблення, розрбблю- 
вання, розрббленість, розрббка, 
розрбблений. 
РОЗРУХА, и, ж. 1. Повний роз¬ 

вал (перев. в економіці, у госпо¬ 
дарстві). 2. Перетворення на руїни. 
• руйнування. 
РОЗРЯД1, у, ч. 1. Група, катего¬ 

рія осіб, предметів або явиш, 
відмінних від інших подібних пев- 
ною спільною ознакою чи ознака¬ 
ми. 2. перев. у спол. з порядк. числ. 
або прикм. Ступінь виробничої, 
спортивної і т. ін. кваліфікації. 
□ розрядник, розрйдниця. 3. У ма¬ 
тематиці — місце, яке займає циф¬ 
ра при письмовому вираженні 
числа. 
РОЗРЯД2, у, ч. 1. Втрата елект¬ 

ричного заряду яким-небудь тілом. 
2. Дія за значенням розряджати, роз¬ 
рядити — звільняти зброю від заря¬ 
ду. // □ розрйдка, розрйджений, 
розряджатися. 
РОЗРЯДЖАТИ1, аю, аєш, недок., 

РОЗРЯДИТИ, ряджу, рйдиш, док 
1. Виймати заряд із вогнепальної 
зброї, а також міни, гранати і т. ін. 
2. Звільнювати зброю від заряду» 
стріляючи з неї. 3. Позбавляти шо- 
небудь електричного заряду. 4. пе¬ 
рен. Усувати напруженість між ки- 
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□ розряджання, розряджений, 

» аю, аєш, недок., 
РОЗРЯДИТИ, ряджу, рядиш, док. 
Пишно вбирати, нарядно одягати 
кого-небудь. □ розряджений, роз¬ 
ряджатися. 
РОЗСАДА, и, ж. Молоді росли¬ 

ни, які вирощують у парниках, теп¬ 
лицях, а потім пересаджують у від¬ 
критий ґрунт. □ розсадження, 
розсаджений, розсаджувати, роз- 
садйти. 
РОЗСИЛАТИ , аю, аєш, недок., 

РОЗІСЛАТИ, ішлю, ішлеш, док. 
Слати в різні кінці (листи, по¬ 
відомлення і т. ін.). □ розсйлка, 
розсилання, розсйльний. 
РОЗСЙПЧАСТИЙ, а, е. Який 

легко розсипається на окремі ча¬ 
стинки, крупинки. □ розсйп- 
частість, розсипатися, присл. роз- 
сйпчасто. 
РОЗСІВАТИ , аю, аєш, недок., 

РОЗСІЯТИ, ію, іеш, док. 1. Розки¬ 
дати, сіючи, розсипати (зерно, доб¬ 
рива і т. ін.). 2. Розташовувати 
в різних місцях, окремо одне від од¬ 
ного. • розосереджувати. 3. Змушу¬ 
вати розійтися або роз’їхатись. 
• розганяти. □ розсівання, роз¬ 
сіяний, розсіватися. 
РОЗСГДЛУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗСІДЛАТИ, аю, аєш, 
лок. Знімати сідло з осідланої 
тварини (коня і т. ін.). □ розсід- 
лування, розсідланий, розсідлува¬ 
тися. 
РОЗСІЯН И Й, а, е. 1. Дієпр. пас. 

Мин- ч. до розсіяти. 2. узнай, прикм. 
Розкиданий на великому просторі, 
рідко розташований. Розсіяні на 
блакитному небі хмарки. 3. у знач, 
прикм., фіз. Поширений у різних 
Напрямках на великому просторі, 
°слаблений щодо ступеня вияву 
сили, енергії. Розсіяне світло. 4. 
У знач, прикм. Який не може зосе¬ 
редитись на чому-небудь. • не¬ 

позряджатися.^ 
И РОЗРЯДЖАТИ2 

уважний. □ розсіяність, присл. роз- 
сіяно 
РОЗСЛАБЛЮВАТИСЯ, ююся, 

юєшся і РОЗСЛАБЛЯТИСЯ, яюся, 
яєшся, недок., РОЗСЛАБИТИСЯ» 
блюся, бишся, док. І. Ставати фізич¬ 
но слабким, кволим, немічним. 
/ Ставати млявим, ненапруженим 
(про м’язи). 2. перен. Ставати па¬ 
сивним, нездатним протистояти 
кому-, чому-небудь. // □ розслаб¬ 
лення, розслаблений, розслаблюва¬ 
ти, розслабляти, розслабити, присл. 
розслаблено. 
РОЗСЛ ГДУВАТ И, ую, уєш, не¬ 

док. і док. 1. Вивчати що-небудь, 
робити дослідження. 2. З’ясовува¬ 
ти, проводячи слідство або розбира¬ 
ючись у якомусь питанні. // □ роз¬ 
слідування, розслід, розслідуваний. 
РОЗСОЛЬНИК» у, ч. Суп із со¬ 

лоними огірками та огірковим роз¬ 
солом. 
РОЗСОТУВАТИ» ую, уєш, недок., 

РОЗСОТАТИ, аю, аєш, док. Розмо¬ 
тувати що-небудь змотане; знімати 
з чогось намотане, заплутане. / По¬ 
рушувати зв’язок петель у в’язанні; 
розпускати що-небудь вив’язане; 
розсмикувати щось на волокна. 
□ розсотуватися. 
РОЗСОХА, и, ж. Розгалуження 

гілок, відростків на дереві; роздво¬ 
єння на кінці предмета. □ розсоха- 
тий. 
РОЗС0ХЛИЙ, а, е. Який по¬ 

тріскався від надмірного висихан¬ 
ня. □ розсихання,розсихатися. 
РОЗСТАВАННЯ» Я, с. Дія за зна¬ 

ченням розставатися — розходити¬ 
ся після прощання. / розм. Пере¬ 
бування в розлуці далеко один від 
одного. *❖* На розставанні — про¬ 
щаючись. □ розстання, розставати¬ 
ся, розстатися. 
РОЗСТЕЛЯТИСЯ» яється, РОЗ¬ 

СТИЛАТИСЯ» ається, недок. РОЗ¬ 
СТЕЛИТИСЯ , стелиться і РОЗІ¬ 
СЛАТИСЯ, РОЗСТЕЛЯТИСЯ, 
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док. 1. Покривати собою яку-небудь 
поверхню. □ розстелення, розсти¬ 
лання, розстелений, розстелгіти. 2. 
Простягатися, пролягати у просторі, 
займати багато місця. 3. Розходи¬ 
тися у повітрі. Розстеляється дим. 
/ перен. Лунати у просторі (про 
звуки). Розстеляється мелодія 
пісні. 
РОЗСТІБАТИ, аю, аєш, рідше 

розстГбувати, ую, уєш, недок., 
РОЗСТІБНУТИ, стібну, стібнеш, 
док. Роз’єднувати що-небудь за¬ 
стебнуте, робити незастебнутим; 
виймати з петельок (ґудзики, гапли¬ 
ки і т. ін.), роз’єднувати застібки. 
□ розстебнутий, розстебнутий, роз¬ 
стібатися, розстебнутися, розстіб- 
нутися. 
РОСТРЙГА, и, V.; у зверт. рост- 

рЙГО:* Служитель релігійного куль¬ 
ту, позбавлений духовного сану, або 
монах, позбавлений монашества. 
□ розстригати, розстрйгти, розстри¬ 
гатися, розстрйгтися. 
РОЗСТРОЧУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗСТРОЧИТИ, чу, ЧИШ, 

док. Розподіляти на кілька стро¬ 
ків виплату (виконання)чого- 
небудь. □ розстрбчення, роз- 
стрбчка. 
РОЗСТРОЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., РОЗСТРОЇТИ, 6ю, ОЇШ, ДОК. 

1. Розладнувати стрій, рух чого- 
небудь. 2. Порушувати лад музич¬ 
ного інструмента, розладнувати 
роботу якого-небудь механізму. 3. 
Створювати поганий настрій, роби¬ 
ти прикрість комусь, засмучувати 
кого-небудь. // □ розстрбюватися, 
розстобїтися. 
РОЗСТУПАТИСЯ , ається, не¬ 

док., РОЗСТУПЙТИСЯ, ступиться, 
док. 1. Відходячи в сторони, утво¬ 
рювати вільний простір; відхиляти¬ 
ся в сторони, розсуватися. Розсту¬ 
паються люди. 2. Розсуваючись, 
утворювати щілину. Розступається 
земля. 

_РОЗТИКАТИ 

РОЗСУВНИЙ, а, е. Який можна 
розсувати або розставляти, розтягу¬ 
ючи в місцях згинів. 
РОЗСУДЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док, РОЗСУДИТИ, суджу, судиш, 
док. 1. Розглянувши обставини якої- 
небудь справи, робити висновок; 
виносити рішення в спірній справі, 
установлювати, хто правий, хто 
винуватий. 2. Обдумавши щось, 
приходити до висновку, приймати 
рішення. • вирішувати. 3. Розмір¬ 
ковувати про кого-, що-небудь. 
РОЗСУДЛИВИЙ, а, е. І. Здат 

ний мислити, діяти розумно. 2. Який 
виражає розсудливість. Розсудли¬ 
вий погляд. 3. Обґрунтований, пе¬ 
реконливий. • розумний. // □ роз¬ 
судливість, прнсл. розсудливо. 
РОЗТАВАТИ, аю, а^ш, недок., 

РОЗТАНУТИ і РОЗТАТИ, ану, 
анеш, док. 1. Під впливом тепла 
переходити в рідкий стан; розчиня¬ 
тися в рідині. □ розтавання, розта¬ 
лий. 2. перен. Ставати невидимим, 
непомітним, поступово зникати. 3. 
перен. Сповнюватися ніжністю, 
теплом (про душу, серце); ставати 
добрішим, лагіднішим. • розчулю¬ 
ватися. 
РОЗТАШОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗТАШУВАТИ, ую, уєш, 
док. І. Розміщати, розкладати, 
розставляти в якомусь порядку, 
місці. 2. Влаштовувати де-небудь 
на проживання, відпочинок і т. ін. 
// □ розташбвування, розташу¬ 
вання, розташбвуватися, розташу¬ 
ватися. 
РОЗТЕРЗУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док, РОЗТЕРЗАТИ, аю, аєш, док 
1. З силою розривати на шматки, 
клапті; убивати або загризати, роз¬ 
риваючи на частини. 2. перен. Зав¬ 
давати моральних страждань. • му¬ 
чити, терзати. // □ розтерзання, 
розтерзаний. 
РОЗТИКАТИ, аю, аєш, недок, 

РОЗТЙКАТИ, аю, аєш, док., розм. 
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1 Утикати що-небудь гостре в різні 
місця. 2. перен. Безладно розміщу¬ 
вати, розкидати що-небудь у великій 
кількості по різних місцях. 3. перен. 
роздавати кому-небудь щось. 
РОЗТИН, у, ч. І. Дія за значен¬ 

ням розтйти, розітнути — розріза¬ 
ти на частини (шматки, скибки 
і т. ін.). А Кесарів рбзтин, мед. — 
розтин черевної порожнини та мат¬ 
ки в людини й тварин для вийман¬ 
ня плоду під час ненормальних 
пологів, родів. □ розтинання, роз¬ 
тинати, розтяти, розтинатися, роз¬ 
тятися. 2. Місце, де що-небудь роз¬ 
різано. • рбзріз. 3. Площина 
дійсного або уявного перетину яко- 
го-небудь предмета. *❖* У рбзтині 
чйсу — в історичній перспективі. 
РОЗТИСКАТИ, аю, аєш і РОЗ¬ 

ТИСКУВАТИ, ую, уєш, недок., 
РОЗТИСНУТИ, ну, неш; мин. 
ч. розтиснув, нула, нуло і розтйс, ла, 
ло, док. Розводити що-небудь 
стиснуте, зімкнуте; розпрямляти, 
розтуляти що-небудь затиснуте. 
□ розтйскування, розтискнйй, роз¬ 
тискатися, розтйскуватися, розтйс- 
нутися. 
РОЗТІК, току, ч. 1. Місце роз¬ 

двоєння основного русла річки; во¬ 
дяний потік, відокремлений від ос¬ 
новного русла. 2. рідко. Місце 
розгалуження або перетину доріг, 
вулиць. • перехрестя, роздоріжжя. 
РОЗТЛІВАТИ1, аю, аєш, недок, 

РОЗТЛЙТИ, лю, лйш, док. 1. По¬ 
збавляти незайманості, вступати 
в статевий зв’язок із неповноліт- 
ньою дівчиною. □ розтлйтель. 2. 
перен. Морально розкладати. 
• розбещувати. □ розтлінний, 
РОЗТЛІННІСТЬ. 

РОЗТЛІВАТИ2, а є, недок., 
Л!ал. Починає жевріти, розгоря¬ 
тися. 
РОЗТОРОПНИЙ, а, е. Який 

відзначається спритністю. • жвй- 
Вии, меткйй. □ розторбпність. 

РОЗТОЧУВАТИ1, ую, уєш, не¬ 
док., РОЗТОЧИТИ, точу, тбчиш, 
док. 1. Виточуванням на токарному 
верстаті розширювати отвір у чо¬ 
мусь; поглиблювати, подовжувати 
і т. ін. що-небудь. 2. Розширювати, 
вставляючи що-небудь (про одяг, 
його деталі). □ розточування, роз- 
тбчуватися. 
РОЗТОЧУВАТИ2, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗТОЧИТИ, точу, тбчиш, 
док. І. Примушувати текти, литися 
звідки-небудь по краплі. 2. Поши¬ 
рювати навколо, виділяючи з себе 
пахощі. 3. перен. Нерозумно, без 
потреби витрачати. • марнотрати¬ 
ти. 
РОЗТЯГАТИ , аю, аєш і РОЗ¬ 

ТЯГУВАТИ, ую, уєш, недок., РОЗ¬ 
ТЯГТИ і РОЗТЯГНУТИ, тягну, 
тягнеш, док. І. Сильно натягуючи, 
видовжувати, робити більшим 
в об’ємі. 2. Розгладжувати складки; 
розсувати, розводити (про губи); 
грати, розсуваючи міхи (про баян); 
розвіювати (про хмари); подов¬ 
жувати (про час). 3. Навмисно 
сповільнено вимовляти слова (про 
мовлення). 4. Пошкоджувати від на¬ 
тягання. // □ розтягненість, розтя¬ 
гнення, розтягатися, розтягнутися, 
розтягнений, розтягнутий. 
РОЗУКРУПНЮВАТИ , юю, юєш, 

недок., РОЗУКРУПНИТИ, ню, 
нйш, док. Розділяючи, утворювати 
з більшої організації або адмініст¬ 
ративно-територіальної одиниці 
кілька менших □ розукрупнюван¬ 
ня, розукрупнення, розукрупнений, 
розукрупнюватися. 
РОЗУМ, у, ч. 1. Здатність люди¬ 

• V ни мислити, пізнавати дійсність, 
встановлювати зв’язки між явища¬ 
ми, формулювати судження про 
пізнавані зв’язки та залежності; за¬ 
гальний інтелектуальний розвиток, 
рівень знань кого-небудь. Ь Дохб- 
дити власним рбзумом — самостій¬ 
но усвідомлювати що-небудь; Жити 
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своїм (чужйм) рбзумом — дотри¬ 
муватись у житті власних (або чу¬ 
жих) поглядів, переконань; 3 велй- 
кого рбзуму, ірон. — необдумано, 
нерозумно; 3 рбзумом — як слід, 
розумно (жити, робити і т. ін.); Рбзу¬ 
му вчйтися — набиратися знань, 
умінь, досвіду; Рбзуму не позича¬ 
ти — хто-небудь дуже розумний, 
тямущий; Рбзуму (ум^-рбзуму) 
вчйти — давати поради, як треба 
жити, діяти за певних обставин; 
Своїм рбзумом — самостійно; 
Тбмний рбзум — здатність мисли¬ 
ти, характерна для неосвіченої або 
розумово обмеженої людини. 2. Те 
саме, що мйслеиня; нормальний 
стан мислення; практичне, розсуд¬ 
ливе мислення. • розсудливість. 
*❖* Брйти (узйти) рбзумом — пе¬ 
ревершувати кого-небудь у здат¬ 
ності мислити логічно, правильно; 
Брйти (узйти) [собі] на рбзум — 
мати на увазі, запам’ятовувати; 
Втрачйти рбзум — позбуватися 
здатності чітко, правильно мисли¬ 
ти, ставати психічно ненормальним; 
Рбзум потьмарило (помутйло) — 
хтось утратив ясність думки, мис¬ 
лення; Чи ти (він, вонй) сповий 
рбзуму — уживається при вира¬ 
женні здивування чи застереження 
при необдуманих діях кого-небудь. 
3. Уміння давати собі раду. • кміт- 
лйвість. // □ розумний, розумбвий, 
розумник, розумниця, розумувати. 
4. перен. Людина, група людей з ви¬ 
сокими інтелектуальними здібнос¬ 
тями. Розум країни (про геніальну 
людину). Колективний розум. 
РОЗУМГТИ, ІЮ, ІЄНІ, недок. І. 

Осягати розумом, усвідомлювати 
зв’язки між предметами та явища¬ 
ми дійсності; свідомо сприймати 
інформацію, зміст висловленого, 
написаного, створеного кимось. 
• усвідбмлювати. 2. Мати на увазі 
щось, робити висновки з чогось. 3. 
Мати відомості, знання про кого-, 

що-небудь. *❖* Ні азй (ні бельмбса, 
ні бум-бум, нічогісінько) не розу. 
міти — не розбиратись, не тямити 
зовсім у чому-небудь. 4. тільки2ос., 
також зі сл. «сам», «сама», у знач, 
вставн. сл. і вставн. речення, розм. 
Уживається для зосередження ува¬ 
ги співрозмовника на чому-небудь. 
*❖* Що ви розумієте! — уживається 
як вигук при запереченні чого-не¬ 
будь; Нічого не розумію — ужи¬ 
вається для вираження здивування; 
Оцб я розумію! — уживається як 
вигук при вираженні схвалення. 
// □ розуміння, присл. розуміюче. 
РОЗУМІТИСЯ, і юся, ієшся, не¬ 

док. 1. Бути обізнаним з чим-небудь, 
мати досвід у чомусь; мати певні 
відомості з якої-небудь галузі знан¬ 
ня. 4- Як баран в аптбці (як вовк 
на зорях) розумітися, ірон. — ви¬ 
являти повне незнання якої-небудь 
справи. 2. Мислитися, сприймати¬ 
ся. *❖* Розуміється самб соббю — 
що-небудь не потребує доказів 
і є очевидним для всіх. 3. Спілкую¬ 
чись, правильно сприймати думки, 
почуття і т. ін. співрозмовника. 4. 
у знач, вставн. сл. Без сумніву, зви¬ 
чайно, безперечно. 
РОЗУЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

РОЗУЧИТИ, учу, учиш, док. За¬ 
своювати що-небудь з метою відтво¬ 
рення. □ розучування, розучуваний, 
розучений, розучуватися. 
РОЗФАСОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗФАСУВАТИ, ую, уеш, 
док. Упаковувати щось, розклада¬ 
ючи у певній кількості, вазі і т. ін. 
□ розфасовування, розфасування, 
розфасовувач, розфасбвник, розфа¬ 
совниця, розфасбваний, розфасову¬ 
ватися. 
РОЗФОРМОВУВАТИ, ую, уеш, 

недок., РОЗФОРМУВАТИ, ую, уеш, 
док. Припиняти існування чого-не¬ 
будь як цілого, як організованої 
одиниці. Розформувати батальйон- 
□ розформовування, розформуван- 
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Ня, розформований, розформбвува- 
тися, розформуватися. 
РОЗХАПУВАТИ, ую, уеш, не ДОК., 

РОЗХАПАТИ, аю, аєш, док., розм. 
Квапливо хапати, розбирати все по 
одному або частинами. / Швидко 
розкуповувати. • розбирати; роз- 
хватати. 
РОЗХВИЛЮВАТИСЯ , лююся, 

люєшся, док. І. Відчути сильне хви¬ 
лювання, великий неспокій. □ роз¬ 
хвилювати. 2. Стати бурхливим, роз¬ 
бурхатися (про річку, море і т. ін.). 
□ розхвильбваний. 
РОЗХИЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

РОЗХИЛИТИ, хилю, хйлиш, док. 
1. Відводити в різні боки, відхи¬ 
ляти набік, роз’єднувати ідо-не- 
будь з’єднане, дотичне. Розхиляти 
гілля. • розсувати. 2. Розкрива¬ 
ти, розставляти на певну відстань 
кінці чого-небудь. □ розхил. 
// □ розхйлений. 
РОЗХЛЯБАНИЙ, а, е, розм. І. 

у знач, прикм. Який слабо три¬ 
мається, неміцно скріплений. • роз- 
хйтаний. 2. Неорганізований, 
позбавлений чіткості в діях. • не- 
дисциплінбваний, незібраний. 
□ розхлябаність, присл. розхля¬ 
бано. 
РОЗХМАРЮВАТИСЯ , юеться, 

недок., РОЗХМАРИТИСЯ, иться, 

док. 1, Ставати ясним, безхмарним 
(про небо, обрій і т. ін.). 2. перен., 
розм. Розвіватися, зникати (про сум, 
тяжкі думи тощо). 3. перен. Става¬ 
ти радісним, привітним, набувати 
радісного, веселого виразу. □ роз- 
хмарювати, розхмарити, розхмаре- 
ний. 
РОЗХОДЖУВАТИ, ую, уеш, не- 

лок., РОЗХОДЙТИ, оджу, бдиш, 
Док. 1. Робити просторішим, зруч¬ 
нішим для носіння внаслідок ходін¬ 
ня (про взуття). • рознбшувати. 2. 
У спол. зі сл. «ноги». Ходінням по¬ 
збавляти отерплості; розминати 
ноги. 3. тільки недок. Ходити неквап¬ 

ливо, прогулюючись туди-сюди. 
• походжати. □ розходжуватися. 
РОЗХОДИТИСЯ і рідко РОЗІ- 

ХбДИТИСЯ, джуся, дишся, недок., 
РОЗІЙТИСЯ, розійдуся, розійдеш¬ 
ся, док. 1. Покидати місце перебу¬ 
вання, іти в різні боки (про кількох 
або багатьох). 2. Відходити, відда¬ 
лятися один від одного. • розстава¬ 
тися. 3. Вести з якогось місця в різні 
сторони (про дороги, стежки і т. ін.). 
• розгалужуватися. ^ Розходять¬ 
ся дороги чиї— припиняється зв’я¬ 
зок між кимось через розбіжність 
поглядів, інтересів. 4. Розсіювати¬ 
ся у повітрі, у просторі (про хмари, 
туман). • щезати. 5. Мати успіх, 
попит у продажу (про товари). 6. 
Набирати значного поширення де- 
небудь, серед кого-небудь. 7. Вияв¬ 
ляти незгоду, не сходитися в дум¬ 
ках, поглядах із ким-небудь. 8. 
перен. Припиняти зв’язки між со¬ 
бою. • розставатися. 9. Поширюва¬ 
тися, розноситися (про запах, тепло 
та ін.). // □ розходження. 10. Наби¬ 
рати швидкість у русі, дії (про ма¬ 
шини, механізми); почавши іти, по¬ 
силюватися (про атмосферні опади). 
РОЗХОДИТИСЯ, ходжуся, 

хбдишся, док. 1. Почати багато хо¬ 
дити туди-сюди. 2. розм. Прийти 
в стан крайнього збудження, хви¬ 
лювання, великого гніву. 
РОЗХРИСТАНИЙ, а, е. 1 . у зна ч. 

прикм. Розстебнутий переважно на 
грудях (про одяг та його частини); 
оголений, з відкритими грудьми. 
^ Розхрйстана душ& чия — хтось 
дуже схвильований, збентежений. 2. 
у знач, прикм., перен., розм. Недис- 
циплінований, незібраний, без ви¬ 
тримки. □ розхрйстаність. 3. у знач, 
прикм., перен. Безладний, позбав¬ 
лений організованості, певної по¬ 
слідовності. Розхристане життя. 
/ Розірваний, розшматований. Роз¬ 
христані хмари. / Розкуйовджений, 
розшарпаний. Розхристаний сніп. 
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□ розхрйстаність, присл. розхрй- 
стано. 4. Діеприкм. пас. мин. ч. до 
розхристати. 
РОЗХРЙСТУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗХРЙСТАТИ, аю, аеш, 
док. Розстібати одяг (переважно на 
грудях); оголювати, відкривати гру¬ 
ди. □ розхрйстя, розхрйстуватися, 
розхрйстатися. 
РОЗЦІНЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

док., РОЗЦІНЙТИ, ціню, ціниш, 
док. 1. Визначати вартість чого-не¬ 
будь. • оцінювати. 2. перен. Вияв¬ 
ляти своє ставлення до когось, чо¬ 
гось; ставитися певним чином до 
кого-, чого-небудь. □ розцінка, роз¬ 
цінювач, розцінювачка, розцінюва- 
тися 
РОЗЦЯЦЬКОВУВАТИ, ую, уєш, 

нелок., РОЗЦЯЦЬКУВАТИ, ую, 
уєш, док., розм. Розмальовувати, 
прикрашати. □ розцяцькований. 
РОЗЧАВЛЮВАТИ, юю, юеш, не- 

док., РОЗЧАВИТИ, чйвлю, чавиш; 
мн. розчавлять, док. 1. Надавлюю¬ 
чи або стискаючи, трощити, м’яти. 
2. Давлячи, стискуючи, заподіюва¬ 
ти смерть. 3. перен. Завдавати кому- 
небудь нищівної поразки. □ розчав¬ 
лений. 
РОЗЧАРОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., РОЗЧАРУВАТИ, ую, уєш, 
док. Не виправдовувати чиїхось 
сподівань, вселяти в кого-небудь 
розчарування ким-, чим-небудь; 
позбавляти когось ілюзій щодо 
кого-, чого-небудь. □ розчарування, 
розчарбваність, розчарований, роз¬ 
чаровуватися, розчаруватися, 
присл. розчарбвано. 
РОЗЧАРУВАННЯ, я, с. Зневіра 

в комусь, чомусь; нездійснення спо¬ 
дівань. • зневіра. 
РОЗЧАХУВАТИ, ую, уєш, недок., 

РОЗЧАХНУТИ, ну, неш, док. 1. 
Розколювати, розщеплювати на ча¬ 
стини (про гілки, дерево і т. ін.); 
розсікати зверху до самого низу 
чимось гострим. 2. тільки док. Не¬ 

зручним різким рухом порвати собі 
зв’язки, м’язові тканини в паху. 3. 
Широко, навстіж відчиняти. □ роз¬ 
чахнутий, розчахнення, розчахува¬ 
тися, розчахнутися. 

РОЗЧЕПІРЕНИЙ, а, е, розм. 1. 
Діеприкм. пас. мин. ч. до розчепі¬ 
рювати — розсувати, розставляти 
щось у сторони. 2. у знач, прикм. 
Розставлений, розсунутий у сторо¬ 
ни (іноді незграбно, криво). □ роз¬ 
чепірювати, розчепірити, розчепі¬ 
рюватися, розчепіритися. 
РОЗЧЕРК, у, ч. Розмашистий рух 

пером, олівцем на папері при 
письмі; риска чи завиток, яким за¬ 
кінчується підпис. ^ [Одним] 
розчерком перй — а) не роздумую¬ 
чи, не вникаючи в суть справи; б) 
підписом під якимось розпоряджен¬ 
ням чи наказом. 
РОЗЧИНЯТИ яю, яєш, недок., 

РОЗЧИН ЙТИ, чиню, чйниш, док. 
1. Розкривати (двері, вікно і т. ін.). 
• відчиняти. / рідко. Розтуляти що- 
небудь стиснуте. Розчиняти рота. 
□ розчйнення, розчиняння, розчй- 
нений, розчинятися. 2. розм. Очища¬ 
ти від нутрощів, потрухів. • патра¬ 
ти. / Розтинати труп з метою 
дослідження. • анатомувати. □ роз¬ 
чйнення, розчйнений. 
РОЗЧИНЯТИ2, яю, яєш, недок., 

РОЗЧИНИТИ, чиню, чйниш, док. 
1. Змушувати розчинитися в чому- 
небудь, утворювати однорідну 
суміш у сполученні з рідиною. 2. 
перен. Примушувати злитися з чим- 
небудь, стати частиною чогось. 3. 
Розводити борошно водою (чи 
іншою рідиною), приготовляючи 
тісто. □ розчйнник, розчйнний, 
розчйнність, розчинятися, розчинй- 
тися. 
РОЗЧУЛЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

док., РОЗЧУЛИТИ, лю, лиш, док. 
Викликати в кого-небудь приємне 
почуття схвильованості. • зворушу¬ 
вати. □ розчуленість, розчулення, 
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розчулений, розчулюватися, розчу¬ 
литися, присл. розчулено. 
РОЗШУК, у, ч. 1. Дія за знач. 

розшукувати, розшукати — роби¬ 
ти пошуки кого-, чого-небудь. □ роз- 
шуковий. 2. юр. Система слідчих чи 
оперативних заходів щодо зникло¬ 
го злочинця, викраденого майна 
і т. ін. □ розшукування, розшуку¬ 
ваний, розшукуватися. 3. тільки одн. 
Відділ міліції, що займається за¬ 
побіганням злочинності, розкриттям 
злочинів і виявленням злочинців. 
Д Карний розшук — те саме, що 
розшук у 3 знач. 
РОЗЩЕДРЮВАТИСЯ , ююся, 

юєшся, недок., РОЗЩЕДРИТИСЯ, 
рюся, ришся, док., розм. Починати 
проявляти щедрість. 
РОЗЩЕПЛЮВАТИ , ЮЮ, ЮЄШ, 

НЄДОК., РОЗЩЕПИТИ, щеплю, 
щепиш, док. 1. Розколювати, розді¬ 
ляти щось на частини по довжині. 
2. Розкладати шляхом хімічної ре¬ 
акції. Розщеплювати атом. 3. тільки 
док., діал. розтулйти. Розщепити 
кулак. Ц □ розщеплення, розщеп¬ 
лений, розщеплюватися, розщепй- 
тися. 
РОЗ’ЮШУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., РОЗ’ЮШ ЙТИ, роз’юшу, роз’¬ 
юшиш, док. Розбивати до крові (про 
ніс, обличчя). • розквашувати. 
□ роз’юшений. 
РОЗ’ЯРЯТИ, яю, яєш, недок., 

РОЗ’ЯРЙТИ, рю, рйш, ДОК. При- 
водити в стан гніву, дуже злити 
кого-небудь. • розлютовувати, 
бісйти, гнівйти, злйти. □ роз’я¬ 
реність, роз’ярення, роз’ярений, ро- 
з’ярїлий, роз’ярятися, роз’ярйтися, 
присл. роз’ярено. 
РОЗ’ЯСНЯТИ, яю, яєш і РОЗ’¬ 

ЯСНЮВАТИ , ЮЮ, юєш, недок., 
РОЗ’ЯСНЯТИ, ясню, ясниш, док. 
1. Робити що-небудь зрозумілим, 
ясним; сприяти з’ясуванню чогось. 
• пояснювати. □ роз’яснювальний. 
2. діал. Освітлювати. // □ роз’яс¬ 

нення, роз’яснений, роз’яснюватися, 
роз’яснйтися. 
РОЗ’ЯТРЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док. , РОЗ’ЯТРЙТИ, ятрю, ятрйш, 
док. 1. Спричиняти в чому-небудь 
запалення, викликати біль, подраз¬ 
нювати чимось. Роз’йтрювати 
рану (р4ни) — спричиняти крово¬ 
течу, відчуття болю; збільшувати 
біль. 2. перен. Необережними сло¬ 
вами чи діями змушувати знову пе¬ 
реживати щось неприємне, болісне. 
■Ф* Роз’йтрювати рану [в сбрці 
(душОІ — торкатися в розмові 
того, що завдає душевного болю, 
моральних страждань. 3. перен. 
Підсилювати чимось які-небудь по¬ 
чуття, бажання і т. ін. Роз'ятрюва¬ 
ти образу. 4. перен., розм. Сильно 
роздратовувати кого-небудь. 
// □ роз’ятрювання, роз’ятрення, 
роз’ятрений, роз’ятрюватися, роз’- 
ятрйтися. 
РОЇТИСЯ, роїться, недок. 1. 

Скупчуватися навколо матки, утво¬ 
рюючи рій; виділятися в новий рій 
(про бджіл та ін. подібних комах). 
/ перен. Бути або з’являтися у ве¬ 
ликій кількості. Ф Рбєм роїтися — 
у масі рухатися без упину. 2. Літа¬ 
ти, повзати, скупчуючись роєм 
(про бджіл і подібних комах). 
/ Кружляти в повітрі (про сніжин¬ 
ки, порошинки і т. ін.). 3. перен. 
Безперервно з’являтися, виника¬ 
ти одне за одним (про думки, по¬ 
чуття і т. ін.). // □ роїння, ро¬ 
їти. 
РОКЙТА, и, ж. Народна назва 

деяких видів верби, вербових кущів. 
□ рокйтовий. 
РОКЙТНИК, а, ч. Чагарникова 

рослина родини бобових, що має 
трироздільні листки й квіточки 
різного кольору (білі, жовті, чер- 
вон і). 
РОКІРОВКА, и, ж. Шаховий хід, 

при якому туру переміщують упри¬ 
тул до короля, а короля переносять 
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через туру на місце поряд. □ рокі¬ 
рування, рокірувати, рокіруватися. 
рокіт, коту, ч. 1. Розкотисті зву¬ 

ки, ідо зливаються в монотонне зву¬ 
чання. / Шум хвиль моря, річки. 
/ Монотонний, приглушений гуркіт 
працюючих машин, механізмів. 
/ Низьке звучання голосу або при¬ 
глушений шум багатьох голосів. 
□ рокотіння, рокотіння, рокітлй- 
вий, рокотати, рокотіти. 2. Ме¬ 
лодійні переливчасті звуки. Рокіт 
соло в ’я. 
РОКОВАНИЙ, а, е, поет. 1. 

Діеприкм. пас. мин. ч. до рокува¬ 
ти, прирікати. 2. у знач, прикм. Не¬ 
минучий, невідворотний; визначений 
наперед долею. □ рокованість. 
РОКОВИНИ, вин, ми. Кален¬ 

дарна дата на позначення кожно¬ 
го повного року від початку якоїсь 
події, святкування цієї події. 
/ День народження, іменини. 
• річниця. 
РОКФОР, у, ч. Сорт гострого 

сиру. 
РОЛЬ, і, ж. 1. Художній образ, 

утілюваний актором на сцені теат¬ 
ру, у кінофільмі і т. ін. / Нещирий, 
роблений спосіб поведінки. 2. Пов¬ 
ний текст дійової особи в п’єсі. 3. 
Якесь заняття, певний вияв себе 
в чому-небудь. 4. Вплив кого-, чого- 
небудь на щось, чиясь участь у чо¬ 
мусь. ^ Бр&ти роль кого — вико¬ 
нувати чиїсь обов’язки; Відігравати 
роль — мати певне значення, вагу; 
Б^ти в рблі кого — бути як хтось, 
виступати за кого-небудь; Гр&ти 
роль; а) мати певне значення; б) ви¬ 
давати себе за кого-небудь; По¬ 
мінятися ролЯми — одному стати 
на місце іншого. 
РОМ, у, ч. Міцний напій із соку 

або патоки тростинного цукру. 
□ ромовий. 
РОМАН, у, ч. 1. Жанр художньої 

літератури; великий за обсягом 
і складний за побудовою епічний 

твір (прозовий чи рідше віршова¬ 
ний), у якому широко охоплено 
життєві події, розкрито історію фор¬ 
мування та психологію багатьох 
персонажів. □ романіст, романіст¬ 
ка, романістика, романний. 2. розм. 
Любовні стосунки між чоловіком 
і жінкою. Крутйти ромЯн — 
мати з кимось інтимні стосунки або 
фліртувати. 
РОМАНГЗМ, у, У., лінгв. Слово 

чи мовний зворот, запозичені з ро¬ 
манських мов. 
РОМАНІСТИКА1, и, ж. Мистец¬ 

тво писати романи. □ романіст, 
романістка. 
РОМАНІСТИКА2, и, ж. Наука 

про мову, літературу, культуру ро¬ 
манських народів, романська філо¬ 
логія. □ романіст, романістка, ро¬ 
манський. 
РОМАНС, у, ч. 1. Невеликий 

ліричний словесно-музичний твір для 
голосу з музичним супроводом (гіта¬ 
ри, фортепіано і т. ін.). / В інстру¬ 
ментальній музиці — невелика 
п’єса наспівного характеру. 2. Не¬ 
великий, ліричний твір, переважно 
інтимного характеру, вірш, покла¬ 
дений на музику. □ романсовий, ро- 
мансовість. 
РОМАНТИК, а, ч.\ у зверт. ро¬ 

мантику. 1. Послідовник романтиз¬ 
му — напрямку у літературі й мис¬ 
тецтві. □ романтйзм, романтичний. 
2. Схильна до ідеалізації дійсності 
людина. • мрійник. □ романтика, 
романтйчка, романтйчність, роман- 
тйчний, присл. романтйчно. 
РОМАШКА, и, ж.\ у зверт. ро¬ 

машко. Трав’яниста рослина роди¬ 
ни складноцвітих з розгалуженими 
стеблами й суцвіттями-кошиками, 
що складаються з білих пелюсток 
і жовтого осередка; квітка цієї рос¬ 
лини. • ромен. Д Лікарська ромаш¬ 
ка — найпоширеніший вид цієї рос¬ 
лини; квіткові кошики її мають 
лікувальні властивості і використо- 
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вуються в медицині. • рум’янок. 
□ ромашковий. 
РОМБ, а, ч. 1. Паралелограм 

з рівними сторонами і непрямими 
кутами 2. Який-небудь предмет 
або якась фігура такої форми. 
□ ромбик, ромбічний, присл. ром¬ 
бічно. 
РОМШТЕКС, а, ч. їжа у вигляді 

овального шматка відбитої та за¬ 
смаженої яловичини. 
РОНДО, невідм.у с. Музична фор¬ 

ма, для якої характерне кількара¬ 
зове повторення основної теми, що 
чергується з побічними; музичний 
твір, написаний у такій формі. 
РОНДО1, невідм.у с. Віршова 

форма з тематичними повторами; 
вірш, написаний у такій формі. 
РОНДО2, невідм.у с. 1. Закругле¬ 

ний з різкими потовщеннями руко¬ 
писний чи друкований шрифт. 2. 
Перо з широким тупим кінцем для 
такого письма. 3. перем. Що-небудь 
круглої форми. 
РОНЙТИ, роню, рбниш, недок. 1. 

Позбуватися чого-небудь, губити, 
втрачати щось (про листя, цвіт, 
пір’я і т. ін.). / Давати можливість 
упасти чому-небудь, пускати щось 
зверху вниз. / Проливати, плачучи 
(про сльози). <► Дух ронйти за 
ким — дуже переживати за кого- 
небудь, турбуватися; Ронйти (ронй¬ 
ти) сльози (сльозі), нар.-поет. — 
плакати. 2. перен. Вимовляти, гово¬ 
рити скупо, нехотя (про слова). 
РОПА, й, ж. 1. Соляний розчин 

високої концентрації. 2. Насичена 
солями вода солоних озер. 3. спец. 
Розчин солей для технічних потреб. 
//□ рбпний. 4. діад. Нафта. 5. діал. 
Піт. 
РОПУХА, и, ж. Безхвоста земно¬ 

водна тварина з горбкуватою сли¬ 
зовою шкірою; живе в сирих місцях, 
знищує шкідників рослин. 
РОС, а, ч.у поет. Представник 

племені східних слов’ян. 

РОСА, й, ж.; узверт. рбсб. Краплі 
води, що осідають на поверхні ґрун¬ 
ту, рослин і т. ін., коли з ними сти¬ 
кається охолоджений приземний 
шар повітря. / Краплі будь-якої 
рідини, що осідають на чому-небудь. 
Л Борошнйста росй — назва хво¬ 
роби рослин, що спричиняє білий, 
схожий на борошно, наліт на листі 
та стеблах. Ф 3 росй і з водй вам 
(тобГ) — традиційне народнопое¬ 
тичне побажання легкої удачі, успі¬ 
ху, добра, здоров’я. □ росйна, ро- 
сйнка, росйночка, росйчка, росйця, 
росйстий, рбсяний, росянйстий, ро- 
сйти, росйтися, присл. рбсяно. 
РОСІЯНИ, ян, ми. (оди. російнин, 

а, ч.у російнка, и, ж.). Східнослов’¬ 
янський народ, нація, основне на¬ 
селення Російської Федерації 
(Росії), представлене і в інших краї¬ 
нах; представники цього народу. 
□ російський, росіянізм. 
РОСЛЙНА, и, ж. Організм, який 

живиться неорганічними речовина¬ 
ми повітря й ґрунту і є однією 
з форм живої матерії, разом із тва¬ 
ринними організмами належить до 
живої природи. □ рослйнка, рослйн- 
ництво, рослйнність, рослйнний, 
рослйнницький. 
РОСОМАХА, и, ж. Хижий звір 

родини куницевих з довгою грубою 
шерстю переважно каштанового за¬ 
барвлення; хутро цього звіра. 
РОСОМГР, а, ч. Прилад для ви¬ 

мірювання роси, що випала. 
РОСТБІФ, а, ч. Шматок ялови¬ 

чини, вирізаний з хребтової части¬ 
ни туші і дуже засмажений. 
РОСТЙ, ту, теш, мни. ч. ріс, 

рослй, лб, недок. 1. Ставати більшим 
на зріст, довшим, більшим у резуль¬ 
таті життєвого процесу (про люди¬ 
ну, тварину, рослину). / Ставати 
старшим і набувати певних рис ха¬ 
рактеру, поведінки. • розвиватися. 
2. Збільшуватися якісно, кількісно 
у розмірах і т. ін.; з’являтися, по- 
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ступово збільшуючись у кількості. 
/ Поширюватися, розноситися (про 
чутки, славу і т. ін.). / Посилювати¬ 
ся, ставати гучнішим (про голос, 
звуки і т. ін.). 3. перен. Ставати доб¬ 
ре видним, ніби збільшуючись у роз¬ 
мірах (при наближенні до когось, 
чогось, поліпшенні видимості 
і т. ін.). 4. перен. Ставати вищим 
у культурному відношенні, збагачу¬ 
вати свої знання, досвід. • вдоско¬ 
налюватися, розвиватися. 5. Мати 
поширення на певних грунтах, 
у якій-небудь місцевості, зоні. 
РОСТЙТИ, рощу, ростиш, недок. 

1. Розводити що-небудь. • вирбщу- 
вати. 2. Ходити за ким-небудь, тур¬ 
буючись про здоров’я, виховання, 
розвиток; сприяти вдосконаленню 
кого-, чого-небудь. 3. перен. Безпе¬ 
рервно'збільшувати кількість, об¬ 
сяг, розмір і т. ін.; посилювати що- 
небудь. // □ роститися. 
РОСТОМГР, а, ч., спец. Прилад 

для вимірювання зросту людини. 
РОТ, а, ч. 1. Порожнина між 

верхньою і нижньою щелепами з от¬ 
вором у нижній частині обличчя. 
/ Дзьоб, паща, писок і т. ін. у тва¬ 
рин. Ф І Аж] у рбті чбрно — хтось 
дуже злий, сердитий; Дивйтися (за¬ 
зирати) в рот — з цікавістю слуха¬ 
ти кого-небудь; 3 піною в роті (біля 
рбта) — зі злістю, у великому гніві; 
З рота видир&ти -3- кривдити чим- 
небудь когось; (Й ] ротб не роз¬ 
кривав (роззявляв) — хто-небудь 
не промовляв жодного слова; На¬ 
бирати водй в рот — замовкати; 
На весь рот крич&ти (смійтися, 
спів&ти і т. ін.) — щосили, дуже 
голосно кричати (сміятися, співати 
тощо); Немб чогб в рот покл&сти — 
нічого їсти; Не мбжна взйти до 
рбта —що-небудь несмачне, не при¬ 
датне для споживання; Розжовува¬ 
ти і в рот клбсти — дуже докладно 
пояснювати; Роззявлйти (розкри¬ 
вати) рот (рбта) — а) починати го¬ 

ворити; б) на кого починати лаяти 
кого-небудь, кричати на когось; 
в) захоплено або здивовано слуха¬ 
ти когось, дивитися на кого-, що-не¬ 
будь, забуваючи про все інше; Рот 
аж по в^ха — у кого-небудь широ¬ 
ко розтягнуті губи; Тягнути слова 
з рбта — промовляти повільно, 
ліниво; Упустйти рйка з рбта — не 
зуміти скористатися нагодою; У рот 
не брбти — не їсти або не пити чого- 
небудь. □ ротбк, рбтик, ротяка, ро- 
товйй, ротатий. 2. перен., розм. Кож¬ 
на окрема людина (при розподілі 
витрат, харчових запасів і т. ін.); 
член сім’ї, який харчується разом 
з іншими її членами. • їдець, утри¬ 
манець. Ф Зайвий рот —про того, 
хто обтяжує. 
РОТА, и, ж:, у зверт. рбто. 1. 

Військовий підрозділ, що входить до 
складу батальйону. □ рбтний. 2. 
перен. Про велику кількість людей. 
РОТАПРЙНТ, а, ч. Малофор¬ 

матна друкарська машина (за прин¬ 
ципом офсетного друку) для роз¬ 
множення малотиражних видань. 
□ ротапрйнтний. 
РОТАТОР, а, ч. Малоформатний 

апарат для виготовлення копій 
текстів (службової документації, 
рефератів і т. ін.). □ ротаторний. 
РОТОНДА, и, ж. Кругла або на¬ 

півкругла в плані споруда з коло¬ 
нами, увінчана банею (будинок, 
павільйон і т. ін.). 
РОТОР, а, ч., спец. Обертова ча¬ 

стина машин (турбіни, електродви¬ 
гуна і т. ін.), за допомогою якої енер¬ 
гія одного виду перетворюється 
в енергію іншого виду. □ роторний. 
РОХКАТИ, аю, аеш, недок. Ви¬ 

давати характерні звуки «рох-рох» 
(про свиней). / перен., розм. Вида¬ 
вати звуки, подібні до рохкання (про 
людей). □ рбхкання, рбхнути. 

РОЯЛЬ, я, ч. Струнний ударно- 
клавішний музичний інструмент 
з горизонтально розташованими 
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струнами й корпусом крилоподіб¬ 
ної форми; різновид фортепіано, 
д Кабінетний ройль — рояль не¬ 
великого розміру; Концертний 
рояль — рояль великого розміру (на 
відміну від кабінетного). □ рояль¬ 
ний. 
РТУТЬ, і, ж. Хімічний елемент, 

рідкий важкий метал сріблясто-бі¬ 
лого кольору. Д Гримуча ртуть — 
вибухова речовина у вигляді без¬ 
барвних або сірих кристалів. 
□ ртутний. 
РУБА, присл. Вертикально, реб¬ 

ром, на вузький край. Питання 
стоїть (ставиться) р^ба — про те, 
що набуває особливої гостроти, 
важливості для кого-небудь; Ска¬ 
зати р^ба — висловитися катего¬ 
рично, рішуче. 
РУБАНОК, нка, ч. Теслярський 

інструмент для ручного стругання 
деревини. 
РУБАТИ, аю, аєш, недок. 1. Роз¬ 

діляти на частини, ударяючи чим- 
небудь гострим з розмаху. / Робити 
енергійний рух рукою, ніби розсі¬ 
каючи повітря. / Довбаючи чимось 
гострим, робити зарубку, отвір 
і т. ін. / Ударяючи чимось гострим, 
роздрібнювати що-небудь. / перен., 
розм. Різко, чітко вимовляти слова, 
фрази. 2. Розтинати холодною 
зброєю (шаблею, шашкою і т. ін.). 
• розсікати. Рубйти впень — ви¬ 
нищувати кого-небудь до останньої 
людини. □ рубатися. 3. Відокрем¬ 
лювати від основи, кореня, валити 
на землю; відсікати, ударяючи чим- 
небудь гострим. ^ Рубйти під 
корінь — підривати основу існуван¬ 
ня кого-, чого-небудь. 4. Видобува¬ 
ти, відколюючи куски від пласта 
(про вугілля, руду і т. ін.). // □ ру¬ 
бання. 5. спец. Будувати, ставити 
яку-небудь споруду з колод, дере¬ 
ва- 6. перен., розм. Висловлювати¬ 
ся про кого-, що-небудь або діяти 
стосовно когось різко, категорично. 

^ Рубйти з плеча — говорити, дія¬ 
ти різко, категорично. 7. перен., 
розм. їсти багато, з апетитом. 8. 
перен., розм. Іти швидко чітким, 
енергійним кроком. ^ Рубйти 
крок — твердо і чітко ступати під 
час ходіння. // □ рубаний. 
РУБЕЛЬ, бля, ч. 1. Вузька де¬ 

рев’яна дошка з ручкою й попереч¬ 
ними зарубками для качання білиз¬ 
ни. 2. Довга жердина, яку кладуть 
на віз зверху сіна, снопів і притя¬ 
гують вірьовкою так, щоб утриму¬ 
вати вантаж. 
РУБЕРОЙД, у, ч. Рулонний по¬ 

крівельний та ізоляційний матері¬ 
ал, виготовлений з картону, просо¬ 
ченого і вкритого шаром бітуму. 
□ рубербйдовий. 
РУБЕЦЬ, бця, ч. 1. Продовгува¬ 

та складка, подряпина на поверхні 
чого-небудь. □ рубчастий. 2. Слід 
на шкірі від загоєної рани. • шрам. 
□ рубцюватися. 3. Шов, що творить 
складку від зшитих пругів тканини 
або шкіри; підрублений край шит¬ 
ва. 4- До [останнього] рубцй — 
зовсім, остаточно; Не залишилося 
й (ні) рубцй сухбго — хтось 
наскрізь промок; Руббць на руб¬ 
ці — про дуже старий, латаний 
одяг. 4. Перший найбільший відділ 
шлунка жуйних тварин. // □ руб¬ 
чик. 
РУБЙЛЬНИК, а, ч. Ручний 

пристрій для вмикання, вимикання 
та перемикання електричного стру¬ 
му напругою до 500 вольт. 
РУБ ГДІЙ, ю, ч. Хімічний еле¬ 

мент, м’який сріблясто-білий метал 
(властивостями схожий на калій 
і натрій). □ рубідієвий. 
РУБІЖ, бежу, ч. 1. Лінія, що 

відмежовує кого-, що-небудь від 
когось, чогось. / Природна перешко¬ 
да, що служить такою лінією, ме¬ 
жею. / перен. Те, що відділяє одне 
від одного (перев. у часі). / перен. 
Межа або ступінь розвитку кого-, 
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чого-небудь. 2. Державний кордон. 
Л За рубежбм — за кордоном. 3. 
Лінія оборони, військових укріп¬ 
лень, передова позиція. Д Вогневйй 
рубГж — лінія ведення вогню, 
стрільби з вогнепальної зброї. 
РУБІКОН, у, V., книжн. Те саме, 

що рубГж у 1 знач. Ф Переходити 
Рубікбн — приймати остаточне 
рішення, робити рішучий крок. 
РУБГН, а, ч. Коштовний камінь 

червоного кольору; прозорий різно¬ 
вид корунду. □ рубіновий. 
РУБКА1, и, ж. Дія за значенням 

слова руб&ти у 1-5 знач. 
РУБКА2, иу ж. 1. Закрите при¬ 

міщення на верхній палубі кораб¬ 
ля та судна, стіни його не доходять 
до бортів. Д Бойові р^бка — при¬ 
міщення на військовому кораблі, де 
зосереджено управління кораблем 
і його зброєю. 2. Назва різних спеці¬ 
альних приміщень. Рубка радиста. 
РУБРИКА, и, ж. 1. Розділ у га¬ 

зеті, журналі та ін.; відділ у радіо- 
і телепередачах. 2. Назва розділу, 
підрозділу, графи взагалі. □ руб¬ 
рикація. 
РУДА, й, ж. 1. Гірська порода або 

мінеральне утворення з металами 
та їх сполуками в своєму складі. 
□ рудний, руднйк. 2. діад. Іржаве 
болото, багно. 
РУДЙЙ, а, е. Червоно-жовтий 

(про колір, забарвлення чого-не¬ 
будь). / 3 волоссям, шерстю такого 
кольору (про людей і тварин). 
/ Який зробився бурим, втративши 
свій попередній колір. □ руденький, 
рудуватий. 
РУДИМЕНТ, а, ч. 1. біол. Орган, 

що втратив своє первинне значен¬ 
ня в процесі історичного розвитку 
організму. 2. перен., книжн. Зали¬ 
шок, пережиток чогось зниклого. 
// □ рудиментарний. 
РУДО... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову рудйй, 
напр.: рудоволбсий, рудоголбвий, 

рудокрйлий і т. ін.; слову рудй у 1 
знач., напр.: рудовидобувнйй, ру- 
довбз^рудозбагачувальний і т. ін. 
РУЇНА, и, ж. 1. Зруйнована, роз¬ 

валена будівля, споруда. • розва- 
лини. У руїнах — зруйнований; 
Підводитися (вставати) з руїн — 
відбудовуватися, відроджуватися 
(про зруйновані будівлі, поселення, 
країну в цілому). □ руїнний, руй- 
нбвище. 2. Повний розвал, розорен¬ 
ня, занепад чого-небудь; економіч¬ 
ний чи фінансовий крах. 3. перен., 
розм. Немічна від старості або хво¬ 
роби людина. 
РУЙНУВАТИ, ую, уеш, недок. 1. 

Ламаючи, розбиваючи, розвалюва¬ 
ти що-небудь; знищувати, перетво¬ 
рювати на руїни (про війну, стихій¬ 
не лихо тощо). / Доводити до 
повного розорення. / Порушувати 
цілісність чого-небудь, розладнува¬ 
ти. / Не давати здійснитися чому- 
небудь. 2. Примушувати що-небудь 
розпадатися, змінювати будову, 
склад (про дію вітру, води, мікро¬ 
організмів і т. ін.). □ руйнування, 
руїнник, руйнач, руйнація, руй¬ 
нівник, руйнівний, руйнувальний, 
руйнуватися, присл. руйнівно. 3. 
Спустошувати (перев. гнізда). 
/ розм. Змушувати зайве витрача¬ 
тися, доводити до марнотратства. 
РУКА, й, ж. 1. Кожна з двох 

верхніх кінцівок людини від плеча 
до кінчиків пальців; частина цієї 
кінцівки від зап’ястя до кінчиків 
пальців. • кисть. / Складова частина 
якого-небудь предмета, що вигля¬ 
дом або функцією подібна до верх¬ 
ньої кінцівки людини. Механічна 
рука. ^ Бити (ударбти) по РУ- 
к&х — домовлятися, рукостискан¬ 
ням виражати згоду в чому-небудь; 
Випускати з рук — втрачати що- 
небудь, не вміти чи не могти скорис¬ 
татися з чогось; Д&ти по рук&х — 
рішуче припинити чиї-небудь 
шкідливі дії, змусити відмовитися 
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від них; Дбвгі р^ки мати — зазіха¬ 
ти на чуже, силою відбирати чуже; 
Зв’язувати по рукАх і (та) но¬ 
гах — сковувати чиїсь дії, не да¬ 
вати вільно діяти; Згортати (скла¬ 
дати) р^ки: а) ставати пасивним, 
переставати діяти; б) (тільки док., 
також із сл. «на грудях») умерти; 
Зіграти на р^ку — допомогти кому- 
небудь, посприяти у чомусь; 3 ру¬ 
ками відривати — охоче, з великим 
бажанням брати, купувати щось; 
З руками й ногАми — цілком, пов¬ 
ністю, охоче; Лйпнути (прилипати) 
до рук — незаконно привлас¬ 
нюватися ким-небудь; На рукАх 
чиїх, у кога а) на чиємусь утри¬ 
манні, під опікою когось; б) у чиє- 
му-небудь володінні, розпоря¬ 
дженні; в) у чиїй-небудь присутності 
(померти); На р^ку! — військова ко¬ 
манда, що означає: узяти гвинтів¬ 
ку, автомат і т. ін. напереваги; На 
р^ку нечистий — нечесний, шахрай; 
На швидку (скбру) р^ку — квап¬ 
ливо, поспіхом; [ОбомА] рукАми 
голосувати (бути) — погоджувати¬ 
ся повністю з ким-, чим-небудь; 
підтримувати когось, щось чи запе¬ 
речувати проти кого-, чого-небудь, 
відкидати щось; [ОбомА] руками 
хапатися — намагатися не втрати¬ 
ти кого-, що-небудь; Підвертатися 
під руку — випадково опинятися 
поблизу, у полі зору кого-небудь; 
Під рукбю [б^ти, мати] — побли¬ 
зу, поряд; Подавати р^ку [братню 
(дружню, допомоги і т. ін.)] — 
Допомагати кому-небудь; По ру¬ 
ках — вирішено, домовились; РукА 
в Руку — разом, спільно діяти, щось 
робити; РукА руку мйє — про сто¬ 
сунки людей у якійсь справі, коли 
вони взаємно утаюють свої недозво- 
лсні наміри, вчинки; Рука [не] 
піднімається: а) [не] вистачає рішу- 
ч°сті на що-небудь; [не] дозволяє 
сумління зробити щось; б) на кого 
'не] вистачає рішучості зробити за¬ 

мах на когось, побити кого-небудь; 
Р^ки геть! — вигук, що виражає 
вимогу невтручання в ниї-небудь 
справи, збереження недоторканості 
кого-, чого-небудь; Рукбю подАти — 
зовсім близько; Сон у р^ку — ви¬ 
являтися віщим, справджуватися 
(про сновидіння); УмивАти р^ки — 
ухилятися від участі в якій-небудь 
справі, знімати з себе відпові¬ 
дальність за щось; Швидкйй на 
р^ку — спритний, меткий, провор¬ 
ний у діях; Щбдрою рукбю — не 
шкодуючи, не виявляючи скупості. 
□ ручка, ручнйй, рукатий. 2. Кож¬ 
на з верхніх кінцівок як знаряддя 
діяльності, праці. Від рукй — 
ручним способом; ДГло (спрАва) 
рук чиїх— хтось є творцем чи при¬ 
чиною чогось; На всі р^ки мАй- 
стер — людина, яка вміє все роби¬ 
ти, вправна у всякому ділі; Не 
тримАти в рукАх — не робити чого- 
небудь; Під р^ку говорйти (дивй- 
тися і т. ін.) — заважати кому-не- 
будь працювати, розмовляти з ним, 
розглядаючи його роботу; По- 
прикладАти р^ку (р^ки) — бага¬ 
то й старанно попрацювати (про 
всіх або багатьох); Ні рук, ні ніг не 
ч^ти — хто-небудь дуже стомився; 
УмГлі р^ки — по людину працьо¬ 
виту, вправну в роботі; Чужйми (не 
своїми) рукАми — не самостійно, 
використовуючи працю інших; Як 
без рук — хтось зовсім безпоміч¬ 
ний, нічого не може зробити без 
кого-, чого-небудь. 3. тільки оди. 
Манера писання. • пбчерк. «б Під- 
роблйти р^ку — писати почерком, 
дуже схожим на чий-небудь. 4. 
тільки ми.у перен. Робоча сила, ро¬ 
бітники. 5. тільки мн.у перен. Про 
людину взагалі, яка має відношен¬ 
ня до того, про що йдеться, «б* 3 (із) 
других (трбтіх і т. ін.) рук — че¬ 
рез посередника, не безпосередньо; 
З рук у руки — особисто кому-не¬ 
будь (передавати, віддавати і т. ін.); 
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Ходйти по рук&х: а) переходити від 
одного до іншого; 6) вступати в ста¬ 
теві зносини то з одним, то з дру¬ 
гим (про жінку). 6. перев. з означ., 
перен. Символ влади, панування. 
Ф Бр&ти в [свої) р^ки (до [своїх] 
рук) — а) підкоряти собі, приму¬ 
шувати слухатися, коритися; б) пе¬ 
реймати на себе керівництво, управ¬ 
ління чим-небудь; в) захоплювати 
що-небудь, заволодівати чимось; 
Бр&ти сббе в руки — переборюючи 
свої почуття, настрій, вертати собі 
самовладання; Віддавати в надійні 
р^ки — направляти до людини, яка 
викликає повне довір’я; Під рукою 
чиєю — а) у залежному, підлегло¬ 
му становищі; б) у чиєму-небудь во¬ 
лодінні, розпорядженні. 7. тільки 
оди., перен., розм. Впливова люди¬ 
на, яка може підтримати, захисти¬ 
ти. Ф Мати р^ку — користувати¬ 
ся протекцією, підтримкою 
впливової людини. 8. тільки оди. 
Згода на шлюб, одруження. 
Ф Віддавати [і (й)) руку [і (й) 
сбрце] — а) погоджуватися ста¬ 
ти чиею-небудь дружиною, одру¬ 
жуватися з кимось, б) погоджува¬ 
тися на одруження своєї дитини 
з ким-небудь. □ заручини, зару¬ 
чений, заручитися. 
РУКАВ, й, ч. 1. Частина одягу, 

що покриває руку (від плеча до 
кисті або коротше). Ф Спустивши 
рукавй (рукавй) працювати — 
нехотя, без старання виконувати 
роботу. 2. Відгалуження річки, потік 
води від головного русла; відгалу¬ 
ження гілки рослини. // □ рукавець, 
рукавчик. 3. спец. Пристрій у ви¬ 
гляді труби або кишки для передачі 
рідин, газів, сипких тіл. 
// □ рукавний. 

РУКАВЙЦЯ, і, ж:, узверт. рука¬ 
вице. Виріб з вовняних ниток, цуп¬ 
кої теплої тканини, шкіри і т. ін. 
з відділенням для великого пальця 
(призначений для надівання на 

_РУЛЕТ 

кисть руки у холод або під час ро¬ 
боти ). 
РУКАВЙЧКА, и, ж;, узверт. ру- 

кавйчко. 1. Виріб з тонкої тканини, 
бавовняних ниток і т. ін. з відділен¬ 
нями для всіх пальців (призначений 
для надівання на кисть руки). 
Д Майстер шкіряної рукавйчки — 
боксер. Ф Кидати рукавйчку: а) іст. 
викликати на дуель, поєдинок; 
б) спорт, вступати в боротьбу з ким- 
небудь. Ф Мінйти як (мов) рука¬ 
вйчки (рукавйці) — міняти когось, 
щось дуже часто, легковажно, 
нерозсудливо. □ рукавйчний. 2. 
Зменш.-пестл. до рукавй ця. 
РУКОДІЛЛЯ, Я, С. 1. Виготовлен¬ 

ня яких-небудь виробів ручним спо¬ 
собом; ручна (перев. жіноча) робота 
взагалі. / Виріб, виконаний у такий 
спосіб. □ рукодільниця, рукоділь¬ 
ний, рукодільничати. 
РУКОПАШНИЙ, а, е. Здійсню 

ваний без зброї або холодною 
зброєю (про бій). 
РУКОПИС, у, ч. 1. Текст будь- 

якого твору, написаний автором від 
руки чи надрукований на машинці 
2. Пам’ятка стародавньої писем¬ 
ності. □ рукописання, рукопйсний. 
РУКОСТИСКАННЯ, Я, с. Взає- 

мне стискання рук на знак при¬ 
вітання, висловлення вдячності 
і т. ін. 
РУКОТВОРНИЙ, а, е. Зробле 

ний руками людини. 
РУКОЯТКА, и, ж. 1. Частина 

ручного інструмента чи зброї для 
їх тримання. • держак. 2. Деталь 
механізму, приладу, за яку беруть¬ 
ся для пересування, перемикання, 
повороту. 
РУЛАДА, и, ж. Віртуозний пасаж 

(перехід від високих до низьких нот 
і навпаки) у співі; переливчастий 
спів птахів. 
РУЛбТ, у, ч. 1. Страва з рубле¬ 

ного м’яса або м’якої картоплі з на¬ 
чинкою, запечена у вигляді товстої 
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ковбаси. 2. Кондитерський виріб із 
тіста, загорнутий в кілька шарів, із 
солодкою начинкою. 
РУЛЕТКА, и, ж. 1. Вузька мета¬ 

лева, полотняна чи клейончата 
стрічка з поділками, згорнута в ру¬ 
лон у футлярі; призначена для ви¬ 
мірювання невеликих відстаней. 2. 
Спеціальний пристрій для азартної 
гри, а також сама ця гра. 
РУЛОН, у, ч. Згорнутий у труб¬ 

ку папір, тканина і т. ін. □ рулбн- 
чик, рулонний. 
РУЛЮВАТИ, юіо, юєш, недок. 1. 

Правити рулем (кермом). 2. Повер¬ 
таючи руль або те, що його замі¬ 
няє, примушувати рухатися що-не- 
будь у певному напрямку. □ руль, 
рулювання, рульовйй. 
РУМБА, и, ж. Сучасний швидкий 

танок чотиридольного розміру, а 
також музика до нього. □ румбо¬ 
вий. 
РУМУНІЗУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док. Примушувати кого-небудь пе¬ 
рейти на румунську мову, засвоїти 
румунські звичаї, культуру і т. ін. 
□ румун, румунізація, румунський. 
РУМ’ЯНА, м’ ян, ми. Косметична 

фарба рожевого або червоного ко¬ 
льору. 
РУМ’ЯНЕЦЬ, нця, ч. 1. Природ¬ 

ний рожевий або червоний колір 
Щік, обличчя; почервоніння облич¬ 
чя від приливу крові. -Ф* Палати 
(палГти) рум’йнцем (рум’янця¬ 
ми) — мати червоний колір (про 
обличчя, щоки); Рум’йнець (кров) 
залив&є облйччя (лицб) — хто-не- 
6УДЬ червоніє від збудження, захоп¬ 
лення, сорому і т. ін. 2. перен. 
Рожево-червоне забарвлення чого- 
небудь від променів сонця під час 
и°го сходу чи заходу. 3. перен. Чер- 
в°ний або рожевий бік плоду, 
Червона пляма на плоді. 
// □ рум’яність, рум’яний, рум’я- 
Иити, рум’яніти, рум’янитися, ру- 
м’янїтися. 

РУНО1, а, с. 1. Шерсть вівці, що 
зберігається при стрижці у вигляді 
одного суцільного пласта. / Вовна, 
настрижена з однієї вівці. / Овеча 
шкура з вовною. Д Золотб р^но: 
а) у старогрецькій міфології — зо¬ 
лота бараняча шкура; б) те, що має 
найвищу якість. □ рунний. 2. перен. 
Про густе, пишне волосся. • кучері. 
РУНО2, а, с, перев. мн. руна, рун. 

Перші ростки посівів. • схбди, 
прбрість. 
РУПІЯ, ї, ж. В Індії та деяких 

інших країнах — назва грошової 
одиниці, а також срібна і золота мо¬ 
нета відповідної вартості. 
РУПОР, а, ч. 1. Труба з розши¬ 

реним кінцем (має вигляд зрізано¬ 
го конуса або піраміди), що служить 
для підсилення звуку. / розм. Те 
саме, що гучномбвець — пристрій 
для відтворення радіопередач. 
□ рупорний. 2. перен. Виразник чиї¬ 
хось ідей, настроїв. 
РУС, а, ч. іст. Житель Київської 

Русі. 
РУСАК, а, ч. Сірий заєць, у яко¬ 

го взимку і влітку колір шерсті не 
змінюється. 
РУСАЛІЇ, ій, мн., етн. Весняний 

обряд у стародавніх слов’ян з по¬ 
минанням померлих. 
РУСАЛ КА, и, ж.\ у зверг, русал¬ 

ко. За народними повір’ями — каз¬ 
кова водяна істота в образі гарної 
дівчини з довгими розпущеними 
косами та риб’ячим хвостом; водя¬ 
на німфа. Лісова рус&лка — те 
саме, що м&вка. □ русалонька, ру¬ 
салочка, русалкувбння, русальний, 
русалчин, русалковий, русалкувати. 
РУСИЙ, а, е. Світло-коричневий 

з сіруватим або жовтуватим від¬ 
тінком (про волосся). □ русявий. 
РУСЙНИ, ів, мн. (одн. р^сйн, а, 

V., русйнка, и, ж.). Стара назва ук¬ 
раїнського населення Буковини, 
Галичини та Закарпаття. □ русйн- 
ський. 
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РУСЙСТИКА, и, ж. Сукупність 
наук, які вивчають російську мову 
та літературу; російська філологія. 
□ русйст, русйстка, русйстський. 
РУСИФІКАЦІЯ, І, ж. Насиль¬ 

ницьке запровадження російської 
мови, культури. • зросійщення. 
□ русифікатор, русифікаторство, 
русифікаційний, русифікувати, ру¬ 
сифікуватися. 
РУСИЧІ, ів, ми. (оди. русич, 

а, V.). Народонаселення давньої 
Русі-України. 
РУСЛО, а, с. 1. Заглиблення 

в ґрунті, по якому тече струмок, 
річка і т. ін. 2. перем. Напрям роз¬ 
витку чого-небудь. □ русловйй. 
РУСО... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову р^сий, 
напр.: русобрбвий, русокбсий. 
РУСОФГЛ, а, ч. Прихильник ро¬ 

сіян і всього російського; протилеж¬ 
не русофоб. □ русофільство, русо¬ 
фільський. 
РУСТ, у, ч.у архіт. Камінь з гру¬ 

бо обтесаною лицьовою поверхнею, 
який застосовується при муруванні 
або облицюванні будівель. □ русти¬ 
ка, рустувати. 
РУТА, и, ж. 1. Багаторічна на¬ 

півкущова або трав’яниста росли¬ 
на родини рутових, яка містить 
у собі ефірну олію. / нар-поет. Ужи¬ 
вається як символ привабливості, 
краси. □ руточка, рутонька, руто¬ 
вий, рутвяний. 2. Настій, відвар цієї 
рослини. 
РУТЙНА, и, ж. Побоювання змін, 

слідування віджилим правилам 
і звичкам, відсутність почуття но¬ 
вого. □ рутинер, рутинерка, рути¬ 
нерство, рутйнність, рутинерський, 
рутйнний. 
РУХ, у, ч. 1. Протилежний до спо¬ 

кою стан, що полягає в переміщенні 
предмета або його частин відносно 
оточення. 2. філос. Спосіб існуван¬ 
ня матерії, що полягає у безпе¬ 
рервній зміні всього сущого. 3. 

Зміна положення тіла або жест, щ0 
супроводжує якусь дію. 4. Пересу¬ 
вання з місця на місце, ходіння. 
Вуличний рух. 5. Дія того чи іншого 
виду транспорту. Рух поїздів. 
// □ рухання, рухати, рухатися. 6. 
перен. Суспільна діяльність, спря¬ 
мована на досягнення якої-небудь 
мети, суспільна течія. / Рух — на¬ 
зва масового суспільного об’єднан¬ 
ня демократичних сил у кінці XX — 
на початку XXI ст., що активно ви¬ 
ступає за незалежність України 
і своєю діяльністю сприяє утвер¬ 
дженню української державності. 7. 
Пересування військових частин. 8. 
перен. Пожвавлення. Рух у залі. 9. 
Робота якого-небудь механізму, 
машини, пристрою. Рух мотора. 10. 

Зміна в душевному стані, виклика¬ 
на яким-небудь переживанням; роз¬ 
виток процесу мислення в людини. 
Рух думки. Ц □ рухлйвий. 11. пе- 
рен. Розвиток дії в літературному 
або музичному творі. 
РУХАТИ, аю, аєш, недок.у РУ¬ 

ШИТИ, шу, шиш, недок. і док. 1. 
Переміщати що-небудь. • пересу¬ 
вати. -Ф* Рухати (рушити) гори 
(ск&ли) — робити велику справу, 
що вимагає багато зусиль; робити, 
здавалося б, неможливе. 2. Приму¬ 
шувати щось чи когось рухатися, 
діяти. 3. недок., тільки рухати. Ро¬ 
бити рухи якою-небудь частиною 
тіла. / Виконуючи певну роботу, 
робити рухи яким-небудь знаряд¬ 
дям. -Ф- І в^сом не рушити — не 
реагувати, зовсім не звертати ува¬ 
ги. 4. недок., тільки рухати, перен. 
Сприяти розвиткові чого-небудь. 
РУХАТИСЯ, аюся, аєшся, недок.. 

РУШИТИСЯ, шуся, шишся, недок. 
і док. 1. Перебувати в постійному 
русі (у просторі й часі). 2. недок. 
тільки рухатися. Переміщатися 
в певному місці. • пересуватися. Не 
рухатися (рушитися) з місця 
залишатися на місці без руху. 3. 
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Перебувати в русі, залишаючись на 
том у самому місці. / Робити рухи, 
мати здатність до руху (про тіло 
людини або тварини). 4. тільки 
рухатися, перем. Розвиватися 
в певному напрямку. Рухатися 
вперед — розвиватися поступово. 
РУХОМІСТЬ, мості, ж. 1. Здат¬ 

ність виконувати рухи. • гнучкість. 
□ рухомий. 2. Рухоме майно, тобто 
та частина майна, що не пов’язана 
з землею і може бути переміщена. 
РУХОМОГРУДІ, ДИХ, МИ., 300Л. 

Група земноводних, до якої нале¬ 
жить рід жаб. 
РУЧАЙ, ю, ч.\ у зверт. ручаю. 

Невеликий потік води. / Про будь- 
яку рідину, що стікає з чогось, тече 
по чому-небудь. / перен. Про потік 
чогось сипкого, про слова у мовленні 
і т. ін. • струмок. □ ручайбк, ру- 
чабць, ручаєвий. 
РУЧАТИСЯ, аюся, аєшся, недок, 

РУЧЙТИСЯ, ручуся, ручишся, ДОК. 

Гарантувати щось, будучи впевне¬ 
ним у ньому; брати відповідальність 
на себе за когось, щось. Головою 
ручатися — брати на себе повну 
відповідальність за кого-, що-не- 
будь; Ручатися за сббе — відпові¬ 
дати за свої дії та вчинки. 
РУЧКА, и, ж. 1. Зменш, від рукй 

І- *$• У ручки братися (схотіти¬ 
ся) — боротися, битися з ким-не- 
будь. 2. Частина предмета, за яку 
його беруть рукою чи держать. 3. 
Прилад для писання. • самопйска. 
4- Частина крісла, канапи і т. ін., 
на яку, сидячи, спираються рукою, 
ліктем. • підлокітник. 5. с.г. Смуга 
покосу на один захват коси. 
РУЧКАТИСЯ, аюся, аєшся, не- 

дон* розм. Вітатися при зустрічі, 
потискуючи один одному руку. 
^ Ручкання. 
РУЧНЙЙ, а, 4. 1. Призначений, 

пристосований до руки. Прикм. до 
РУк£ 1. 2. Виконуваний за допомо- 
Гою рук. Ручні вироби. Д Ручнйй 

м’яч — спортивна гра в м’яч між 
двома командами, які руками за¬ 
кидають м’яч у ворота. 3. Легкий, 
зручний для перенесення (про ба¬ 
гаж, валізку і т. ін.). 4. Прируче¬ 
ний, не дикий (про тварину). • до¬ 
машній. 
РУШАТИ, йю, йєиі, недок., 

рушити, шу, шиш, док. 1. Почи¬ 
нати пересування, рух. / Направ¬ 
лятися до когось, чогось. / Відправ¬ 
лятися звідки-небудь. • відхбдити, 
виїжджати. / Відходити (про авто¬ 
бус, поїзд, пароплав і т. ін.). *❖* Ані 
руш: а) ні на крок; б) кінець, годі; 
Не руш&ти з місця — залишатися 
на місці, не мати можливості чи 
бажання кудись іти, їхати і т. ін.; 
Руш&ти в дорогу (путь, путь-до¬ 
рогу) — відправлятися куди-не¬ 
будь; Руш&ти з місця — починати 
рух; починати йти, їхати і т. ін. 
□ рушання. 2. тільки док., розм. По¬ 
чинатися (про явища природи). 
□ рушитися. 3. розм. Брати що-не- 
будь. Не руш (р^ште)! — ужи¬ 
вається як наказ не чіпати кого-, 
чого-небудь. 
РУШІЙ, я, ч. 1. Пристрій для 

надання руху певному транспорт¬ 
ному засобу. 2. Сила, яка спонукає 
до чого-небудь, сприяє розвиткові 
чогось. // □ рушійний. 
РУШНЙК, а, ч. 1. Довгастий 

шматок бавовняної, лляної, полот¬ 
няної і т. ін. тканини для витиран¬ 
ня (обличчя, рук, тіла, посуду тощо). 
Д Сталбвий (стальний) рушнйк — 
довгий лист сталі для піднімання 
затонулих суден. 2. Шматок деко¬ 
ративної тканини з орнаментом (ви¬ 
шитим чи тканим) для оздоблення 
житла або використання в обрядах. 
-Ф- Ставати на рушник^ (на руш- 
никй) — брати шлюб, одружува¬ 
тися // □ рушничбк, рушниковий. 
РУШНИЦЯ, і, ж. Вогнепальна 

ручна зброя. • гвинтівка. Д Мис- 
лйвська рушнйця — вогнепальна 
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зброя для полювання. *❖* Ставити 
під рушницю, військ. — з метою 
покарання примушувати стояти 
певний час у повному спорядженні 
та озброєнні; Стойти під рушнйцею, 
військ. — бути у повній бойовій го¬ 
товності. □ рушничка, рушничний. 
РЮКЗАК, а, ч. Заплічний мішок 

для речей. 
РЮШ, у, ч. Густо зібрана смуж¬ 

ка тканини для оздоблення одягу. 
РЯБЙЙ, а, е. 1. Покритий пля¬ 

мами іншого кольору чи відтінку, 
що виділяються на тлі основного. 
/ Забарвлений у різні, переважно 
яскраві кольори з узорами різного 
кольору. • строкатий. 2. Покритий 
ластовинням або шрамами від 
віспи. / У якого віспувате або лас- 
товинчате обличчя. Обоє ряббє, 
зневажл. — один другого вартий 
у чомусь негативному. // □ рябень¬ 
кий, рябесенький. 3. Укритий бри¬ 
жами, дрібними хвилями (про вод¬ 
ну поверхню). // □ ряботйння. 
РЯБІТИ, і ю, ієш, недок. 1. Ста¬ 

вати рябим (у 1, 2 знач.). 2. тільки 
З ос. укриватися брижами, дрібни¬ 
ми хвилями (про водну поверхню). 
3. Виділятися рябизною з-поміж 
чого-небудь. / Невиразно видніти- 
ся вдалині; маячити. □ рябітися. 4. 
перен. Рясніти чим-небудь, що час¬ 
то зустрічається, повторюється. 5. 
успол. зі сл. «в очах». Розпливатися, 
зливатися від напруження зору; ме¬ 
рехкотіти перед очима внаслідок 
швидкого руху і т. ін. -Ф- Аж в очах 
рябГє, безос.: а) втрачається здат¬ 
ність нормального зорового сприй¬ 
мання через надмірність освітлен¬ 
ня, строкатість або одноманітність 
чого-небудь; б) про відчуття миго¬ 
тіння, рябизни в очах від перенап¬ 
руження, утоми, хвилювання і т. ін. 
РЯБКб.а, ч. 1. Каша з пшона та 

розтертого в дрібні кульки борош¬ 
на. 2. розм. Непородистий дворовий 
собака або кіт рябої масті. 

РЯБО... Перша частина складних 
слів, що відповідає слову рябйй 
у 1 знач., напр.: рябоперий, рябо- 
лйстий. 
РЯБУХА, и, ж. 1. узверт. рябухо, 

розм. Хтось рябий або щось рябе. 
2. розм. Різношерста, плямиста тва¬ 
рина або птах різнобарвного опе¬ 
рення. // рябушка, рябушечка. 3. 
спец. Хвороба тютюну, при якій на 
листках утворюються численні бурі 
плями, що поступово призводять до 
відмирання уражених тканин. 
РЯБЧИК, а, ч.\ узверт. рябчику. 

1. Лісовий птах родини тетерукових 
(з рябим оперенням); м’ясо цього 
птаха, що вживається як їжа. 
□ рябчиковий. 2. Рід багаторічних 
трав’янистих рослин родини лі¬ 
лійних з квітами різного забарвлен¬ 
ня, переважно з рябим малюнком. 
РЯВКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

1. Те саме, що гавкати (про урив¬ 
часті звуки собак, лисиць і т. ін.). 2. 
перен. Голосно говорити, кричати. 
// □ рявкіт, рявкання, рявкнути 
РЯД, у, ч. 1. Сукупність одно¬ 

рідних предметів, розміщених один 
за другим, один біля одного, у лінію. 
2. Смуга однорідних предметів (про 
гори, вершини і т. ін.). • пасмо. 3. 
Стрій, вишикуваний в одну лінію. 
• шеренга. 4. Місця для сидіння, 
розташовані в одну лінію (у театрі, 
кінотеатрі, концертному залі і т. ін.). 
/ Люди, що займають такі місця. 5. 
Сукупність подій, явищ, послідов¬ 
них у часі. 6. тільки мн. Коло осіб, 
об’єднаних певними стосунками. 
Ставати в рядй чого — займати 
відповідне місце в якій-небудь 
групі, організації. 7. тільки одн- 
Певна кількість кого-, чого-небудь- 
8. спец. Група, категорія, розряд 
у якому-небудь поділі предметів, 
явищ і т. ін. / біол. Сукупність 
близькоспоріднених видів тварин. 
/ мат. Сукупність величин, розта¬ 
шованих у певній послідовності. 9. 



РЯДЙТИ 735 РЯТІВНЙК 

Прилавки для продажу однорідних 
товарів, розташовані на ринку в од¬ 
ну лінію. 
РЯДИТИ, ряджу, рядиш, недок. 

1. Пишно вбирати; одягати когось 
у незвичний одяг або маскарадний 
костюм. □ рядження, ряджений, 
рядитися. 2. заст. Розпоряджатися. 
3. Вести розмову; розмовляти. 
-Ф- Судйти-рядйти — висловлюва¬ 
ти свої думки, міркувати. 
РЯДНО, а, с. 1. Вид простирад¬ 

ла або покривала з ряднини — цуп¬ 
кого домотканого полотна, виготов¬ 
леного з конопляної або лляної 
пряжі. <ґ Мокрим ряднбм на¬ 
крити — а) накинутися на когось 
з лайкою, докорами; вилаяти кого- 
небудь (звичайно зненацька); б) пій¬ 
мати, захопити на чому-небудь 
зненацька. □ ряденце. 2. розм. Обе¬ 
ремок, купа чого-небудь, що вмі¬ 
щується в одному рядні. 
РЯДОВИЙ, а, е. 1. Який не виді¬ 

ляється з-поміж інших, не має яки¬ 
хось специфічних особливостей. 
• звичайний, прбстйй, буденний. 2. 
Який не перебуває на керівній по¬ 
саді. / військ. Який не належить до 
командного складу. / у знач. ім. 
рядовйй, ого, ч. Найнижче військо¬ 
ве звання. • солдат. 
РЯДОК, дка, ч. 1. Зменш, до ряд 

У 1 знач. 2. Кілька слів або літер 
(інших знаків), написаних чи на¬ 
друкованих в одну лінію. / перев. 
мн. Написаний або надрукований 
текст чи його частина. 3. с. г. Рівна 
борозна з посівами. // □ рядбчок. 
РЯЖАНКА, и, ж. Пряжене незби¬ 

ране молоко, заквашене сметаною. 
РЯПУШКА, и, ж. Невелика про¬ 

мислова риба родини лососевих. 
РЯСА, и, ж. Верхній одяг у талію 

3 широкими рукавами у православ- 
ного духовенства. 
РЯСКА1, и, ж. Те саме, що рйса. 
РЯСКА2, и, ж. Багаторічна 

тРав’яниста дрібна рослина (зви¬ 

чайно на поверхні стоячої води), що 
є їжею для водоплавних птахів. 
РЯСНЙЙ, а, е. 1. Який має вели¬ 

ку кількість близько розміщених 
однорідних предметів, частин і т. ін. 
/ Скупчений у великій кількості. 
/ Який складається з крапель, що 
безперервно падають. / Який скла¬ 
дається з однорідних безперервних 
рухів, звуків і т. ін. 2. Багатий, ви¬ 
сокий (про урожай). • щедрий. 3. 
З багатьма складками, у густих 
зборках (про одяг); широкий. □ ряс¬ 
нота.//□ рясненький, прнсл. рясно. 
РЯСНІТИ, їе, недок. 1. Бути гус¬ 

то покритим великою кількістю 
близько розміщених однорідних 
предметів, мати щось у великій 
кількості. □ ряснішати. 2. Видніти- 
ся, виділятися своєю ряснотою. 3. 
Ставати, робитися інтенсивним 
у своєму прояві. 
РЯСНО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову 
ряснйй у І знач., напр.: рясноцві¬ 
тий, ряснолйстий; у 2 знач., напр.: 
рясноколбсий, рясноврожайний. 
РЯСТ, у, ч. 1. Багаторічна трав’я¬ 

ниста лікарська рослина, що цвіте 
рано навесні білими, жовтими, чер¬ 
вонуватими або фіолетовими квіт¬ 
ками, зібраними в китиці. Д Білий 
ряст, діад., поет. — підсніжник. 2. 
Зелень, трава; земля, покрита зелен¬ 
ню, травою. -Ф* Недовго ряст топтб- 
ти — хто-небудь швидко помре; Топ- 
тбти ряст — жити, ходити по землі. 
РЯСТКА, и, ж. Багаторічна де¬ 

коративна трав’яниста рослина ро¬ 
дини лілійних з невеликими квітка¬ 
ми, зібраними в зонтикоподібне 
суцвіття. 
РЯТІВНЙК,а, ч \ узверт. рятів¬ 

нику. 1. Той, хто рятує або вряту¬ 
вав кого-, що-небудь від небезпеки, 
нещастя, руйнування. 2. Людина, 
що займається рятуванням потопа¬ 
ючих. • рятувальник. // □ рятів- 
нйця. 
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РЯТУВАТИ, ую, уєш, недок. Усу¬ 
вати загрозу смерті, руйнування, 
знищення для кого-, чого-небудь. 
/ Визволяти з біди, з неволі. / Обе¬ 
рігати, укривати кого-небудь від чо¬ 
гось небезпечного, небажаного, 
шкідливого. / наказ, сп. рятуйте — 
уживається як заклик негайно прий¬ 
ти на допомогу, захистити від не¬ 
безпеки. *❖* Рятувати [грішну 

| (свою)] д^шу — у християнській 
релігії — очищати себе або когось 
від гріхів; звільняти себе або когось 
від вічних мук у загробному житті; 
Рятувати життй — уникаючи емер, 
тельної небезпеки, зберігати влас¬ 
не життя або відвертати від когось 
смертельну небезпеку. □ рятунок, 
рятування, рятуватися. 

С 
САБОТАЖ, у, ч. 1. Навмисний 

зрив роботи шляхом прямої відмо¬ 
ви від неї або недбалого, несумлін¬ 
ного її виконання. 2. чого. При¬ 
хована, замаскована протидія 
здійсненню чого-небудь. □ саботаж¬ 
ник, саботажниця, саботажництво, 
саботажницький, саботбваний, са¬ 
ботування, саботувати. 
САВАН, а, ч. 1. Поховальне 

убрання (мішок або довга сорочка) 
з білої тканини. 2. перен. Покрив 
(перев. сніговий). 
САВАНА, и, ж. Тропічний і суб¬ 

екваторіальний степ, порослий ви¬ 
сокими травами у поєднанні з ок¬ 
ремими деревами, групами дерев та 
чагарниками. □ саванний. 
САГА, й, ж. 1. Річкова затока. 2. 

Рукав річки, протока. 3. Старе рус¬ 
ло ріки. • старйця. 
САГАЙДАК, а, ч. Шкіряна сум¬ 

ка або футляр для лука і стріл. 
□ сагайдачний, сагайдачбк. 
САД, у, ч. Оброблювана площа 

землі, на якій вирощують плодові 
дерева, кущі; дерева, кущі, що рос¬ 
туть на таких площах. Д Ботаніч¬ 
ний сад — науковий і культурно- 
освітній заклад, в якому вивчають 
і демонструють різні рослини. 
-Ф* Садй Семіраміди — одно з «семи 
чудес світу»; щось прекрасне, чарів¬ 
не. □ садівнйк, садівнйця, садівнй- 

цтво, садівницький, садівничий, са¬ 
довий, садовина, садовйще, садок. 
саджати, аю, аєш, недок. 1. До¬ 

помагати комусь або примушувати чи 
запрошувати когось сісти. 2. Призна¬ 
чати або обирати кого-небудь на якусь 
посаду, доручати справу чи роботу. 
• садовйти. 3. У епод, зі сл. «тюрма», 
«арешт», «ґрати» — ув’язнювати, 
позбавляти волі. 4. Поміщати у га¬ 
рячу піч для випікання, варіння, об¬ 
палювання і т. ін. 5. Поміщати куди- 
небудь із певною метою. 6. Закопувати 
в землю коріння саджанців, насіння, 
бульби, цибулини для їх вирощуван¬ 
ня. • садйти. □ саджанець, саджан¬ 
ня, саджальний. 
САДЙ БА, и, ж. Житловий буди¬ 

нок та господарські будівлі з при¬ 
леглими до них садом і городом, що 
разом становлять окреме господар¬ 
ство. • діад, обійстя. □ садйбка, са- 
дйбний. 
САДЙЗМ, у, ч. 1. Статеве збочен¬ 

ня, пов’язане з намаганням заподі¬ 
яти партнерові біль під час статевих 
зносин. 2. Ненормальна пристрасть 
до жорстокості, мордування, насо¬ 
лода від страждань інших. □ са- 
дйст, садйстка, садистйчний, са- 
дйстський. 
САДНО, а, с. Невелика, неглибо¬ 

ка ранка; місце, де зідрана або на¬ 
терта шкіра. 
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САЖ, а, ч. 1. Хлів для відгодівлі 
свиней. 2 Сплетений із лози оваль¬ 
ний кошик (формою нагадує яйце), 
у якому, зануривши в воду, збері¬ 
гають виловлену рибу. □ сажкбвий, 
сажовйй, сажбк. 
САЖА, і, ж. 1. Чорний порох, що 

утворюється внаслідок згорання вугіл¬ 
ля, дрів і осідає в печах, димоходах. 2. 
Штучний порох, отриманий шляхом 
термічного розкладу органічних речо¬ 
вин чи їх неповного згорання і викори¬ 
стовуваний для виготовлення гумових 
шин, пластичних мас і т. ін. □ са¬ 
жовйй, сажотрус, сажотруска. 
САЙГАК, а, ч. Ссавець групи ан¬ 

тилоп. • сайта, сугак. □ сайгако¬ 
вий, сайгача. 
САКВЙ, кбв, ми. Дві з’єднані по¬ 

лотнищем чи мотузкою торби, які 
для зручності перекидають через 
плече (одна на груди, інша на спи¬ 
ну) або через спину коня, осла і т. ін. 
□ саківкй. 
САКВОЯЖ, а, ч. Ручна дорожня 

сумка з цупкої тканини або шкіри 
з замком. □ саквояжик, саквояж- 
ний. 
САКРАМЕНТАЛЬНИЙ, а, е 1. 

Який стосується релігійного куль¬ 
ту; обрядовий, ритуальний. 2. Який 
став узвичаєним, звичним, тради¬ 
ційним. □ сакрамент, сакрамен¬ 
тальність, присл. сакраментально; 
сакраментувати. 
САКСОФОН, а, ч. Мідний духо¬ 

вий музичний інструмент. □ саксо¬ 
фоніст, саксофонний. 
САЛАТ, у, ч., салата, и, ж. 1. Тра- 

в яниста городня рослина, листя 
якої споживають у сирому вигляді. 
2 Холодна страва із листя цієї рос¬ 
лини, приправлена оцтом, сметаною 
Та ін. З Холодна страва з дрібно 
нарізаних сирих або варених овочів, 
Зслені, яєць, іноді з м’ясом або ри¬ 
бою, приправлена сметаною, олією, 
оцтом і т. ін. □ салатний, салатник, 
салатниця, салатовий. 

САЛОН, у, ч. 1. Зала або просто¬ 
ра кімната для прийняття гостей; 
вітальня. 2. Літературно-художній, 
світський, політичний гурток вибра¬ 
них осіб, що збирається у приватно¬ 
му домі; дім для таких зборів. 3. При¬ 
міщення для виставок, демонстрації 
художніх виробів, картин; зала для де- 
монстрації та продажу предметів 
торгівлі. 4. Комфортабельно умебльо¬ 
вані приміщення для пасажирів па¬ 
роплавів, поїздів, літаків. 5. Ательє, 
перукарня вищого розряду. □ салб- 
ник, салбнний, салоновий, салбнчик. 
САЛОП, а, ч. Верхній жіночий 

одяг у вигляді довгої накидки з про¬ 
різами для рук. □ салбпний, салб- 
повий, салбпчик. 
САЛЬТИСОН, САЛЬЦЕСОН, у, 

ч. М’ясна їжа: очищений, промитий 
і проварений свинячий шлунок, на¬ 
чинений шматочками м’яса, при¬ 
правлений спеціями і запечений. 
САЛК)Т, у, ч. 1. Урочисте вітан¬ 

ня, віддання почесті артилерійськи¬ 
ми чи рушничними пострілами 
тощо. 2. Постріли з гармати, феєр¬ 
верк на честь якоїсь події, знамен¬ 
ної дати □ салютний, салютуван¬ 
ня, салютнути, салютувати. 
САМАН, у, ч. Будівельний стіно¬ 

вий матеріал: необпалена цегла, ви¬ 
готовлена з глини з домішками со¬ 
ломи, полови, гною і висушена на 
сонці. □ саманка, саманний, саман¬ 
ник, самановий. 
САМЕ1 див. самий. 
САМЕ21. присл. У цей час, у цей 

момент. • якраз. 2. присл. У зна¬ 
ченні точно, прямо. 3. част. Ужи¬ 
вається для виділення, більшої кон¬ 
кретизації особи чи предмета, для 
підсилення ознаки тощо. 4. спол. 
пояс, у спол. з «а». Уживається пе¬ 
ред переліком. 
САМЕЦЬ, мця, ч. Особина чоло¬ 

вічої статі у тварин, комах, риб 
і т. ін. □ самйця, самка, самочка, 
самчик. 



САМІЇ_738_САМУРАЙ 

САМІЇ, у, ч. Зустріч, переговори І САМОДОСТАТНІЙ, я, е. Який 
глав держав, урядів. □ самітовий. 
САМИЙ, а, е, займ. означ. 1. Ужи¬ 

вається після вказівних займен¬ 
ників: той самий і т ін. 2. Уживаєть¬ 
ся з іменниками та прикметниками: 
на самій вершині. 
САМІТН И Й, а, е. 1. Який стоїть, 

розташований і т. ін. окремо, ізольо¬ 
вано (про предмет, рослини). 2. Який 
залишився, живе наодинці, без ніко¬ 
го (про людину). □ самітність, 
самітно. 
САМІТНИК, САМбТНИК, а, ч.; 

у зверт. самітнику, самбтнику. 1. 
Людина, пристрасно віддана своїй 
релігії, вірі, іцо живе у відлюдному 
місці — у пустелі, печері, горах 
тощо. • пустельник, відлюдник. 2. 
перен. Особа, що живе самітно або 
тримається осторонь від інших лю¬ 
дей. • відлюдько. □ самітництво, 
самітниця, самітницький. 
САМО... Перша частина складних 

слів, яка може вказувати на: 1) ске¬ 
рованість дії, названої другою час¬ 
тиною, на самого себе, напр.: само- 
вдовблення, самозахист, самовтіха; 
2) здійснення чогось без сторонньо¬ 
го впливу, мимоволі, без будь-якої 
допомоги, напр/ самодіяльний, са¬ 
мозайматися, самозапйльний; 3) 
автоматичну дію, на те, що приво¬ 
диться в рух механізмом, напр.: са¬ 
мокатний, самоскйд, самокйс. 
САМОБУТНІЙ, я, є Який 

відзначається природною своє¬ 
рідністю, неповторністю, оригі¬ 
нальністю, самостійний у розвит¬ 
ку, незалежний від будь-яких 
впливів. □ самобутність, присл. 
самобутньо. 
САМОДЕРЖАВНИЙ, а, е. Який 

має необмежену державну владу 
і заснований на необмеженій дер¬ 
жавній владі. □ самодержавний, 
присл. самодержавно; само¬ 
державство, самодержець, само¬ 
держиця. 

має цінність сам по собі; який має 
цілком самостійне значення. 
□ присл. самодостатньо. 
САМОДУР, а, ч.; у зверт. само¬ 

дуре. Той, хто діє за власною прим¬ 
хою, поводиться свавільно, не зва¬ 
жаючи на інших. □ самодурка, 
самодурство, самодурствувати. 
САМОРОДОК, дка, ч. 1. Велике 

природне зерно або шматок здебі¬ 
льшого благородних металів (золо¬ 
та, срібла, платини). 2. перен. Лю¬ 
дина з природним хистом, нахилом 
до чого-небудь без впливу освіти, 
навчання чи виховання. 
САМОСТІЙНИЙ, а, е. Який не 

перебуває під чиєюсь владою, не 
підпорядкований, не підлеглий 
іншим, відособлений від інших. 
□ самостійність, присл. самостійно, 
самостійник. 
САМОТА, и, ж., САМОТЙНА, 

ини, ж Стан за значенням саміт¬ 
ний. • самотність. 
САМОТУЖКИ, присл. Без сто¬ 

ронньої допомоги, керівництва, 
підтримки; самостійно. 
САМОЦІЛЬ, і, ж. Те, що само по 

собі є метою, а не засобом для до¬ 
сягнення чого-небудь. □ само¬ 
цільний. 
САМОЧИННИЙ, а,е. 1. Який ро 

биться, учиняється незаконно. 2 
Здійснюваний за власним почином, 
за власною ініціативою. □ присл. 
самочйнно; самочйнство. 
САМОХІТЬ, присл. 1. З власної 

волі; без примусу; добровільно 2 
Усупереч власній волі; несвідомо, 
мимоволі. 
САМУРАЙ, я, у.; у зверт. саму¬ 

раю. 1. У феодальній Японії — член 
привілейованого військового стану. 
2. перен. Назва людей, здатних 
свідомо заподіяти собі смерть через 
невиконання справи, недотримання 
принципів. □ самурайський, саму- 
райство. 



САН 739 сарказм 

САН, у, ч. 1. У монархічних дер- 
жавах — громадське становище осо¬ 
би, пов’язане з високою посадою. 
□ сановйтий, сановйтість, присл. 
сановйто, санбвний, сановник, присл. 
сановно. 2. Звання духовної особи, 
служителя культу. 
САНАТОРІЙ, ю, ч. Заклад для 

лікування і відпочинку. □ санатор¬ 
ний, санаторник, санаторниця, са¬ 
наторський. 
САНГВІНІК, а, ч.\ узверт. санг¬ 

вініку. Людина з темпераментом, 
для якого характерна збудливість, 
емоційність, легка зміна настроїв, 
оптимізм. □ сангвінічка, сангві¬ 
нічний. 
САНГІНА, и, ж. 1. М’який чер¬ 

воний або червоно-брунатний мі¬ 
неральний олівець без оправи, 
використовуваний у малярстві. 2. 
Малюнок, виконаний таким олівцем. 
□ сангіновий. 
САНДВІЧ, СЕНДВІЧ, а, «/. Скла¬ 

дені разом дві скибки хліба з мас¬ 
лом, сиром, ковбасою і т. ін. між 
ними. 
САНІТАР, а, ч.; у зверт. саніта¬ 

ре. Особа молодшого медичного пер¬ 
соналу в лікарні, госпіталі, яка до¬ 
глядає хворих і поранених, стежить 
за чистотою приміщення; посада 
такої особи. □ санітарка, санітар¬ 
ний, санітарія. 
САНКЦІЯ, ії, ж. 1. Затверджен¬ 

ня чого-небудь вищою інстанцією; 
визначення законності чогось. 2. За¬ 
ходи впливу, покарання (щодо особи, 
установи, держави) за порушення за¬ 
кону, угоди тощо. □ санкціонбваний, 
санкціонування, санкціонувати. 
САПА, й, ж. Ручне сільськогоспо¬ 

дарське знаряддя, що являє собою 
металеву лопатку, насаджену пер¬ 
пендикулярно на держак, і призна¬ 
чене для підпушування ґрунту 
й знищування бур’яну. □ сапаль- 
иий, сапальниця, сапання, сапати, 
сапочка. 

САПАТИ, ає, єш, недок. Вида¬ 
вати носом свистячі звуки, важко 
дихаючи. • сопіти. □ сапання, заса¬ 
патися. 
САПЕР, а, ч.\ у зверт. сапере. 

Військовослужбовець інженерних, 
будівельно-військових частин, що 
виконує фортифікаційні, шляхо-мо- 
стові, маскувальні, вибухонебез¬ 
печні та ін. роботи. □ саперний. 
САПФІР, ШАФІР, у, ч. Різно¬ 

вид мінералу корунду прозоро- 
синього або волошково-синього 
кольору; коштовний камінь. □ сап¬ 
фірний, сапфіровий. 
САП’ЯН, у, ч. Тонка м’яка шкіра 

найрізноманітніших кольорів, виго¬ 
товлена з козлячих (рідше овечих, 
телячих) шкур. □ сап’янець, сап’йн- 
ний, сап’яновий, сап’йнці. 
САРАЙ, я, ч. Господарське при¬ 

міщення для утримання худоби чи 
зберігання майна. □ сарайчик, са- 
райний. 
САРАНА, й, ж., САРАНЧА, і, ж. 

1. Комаха, схожа на коника, яка пе¬ 
релітає великими зграями чи пере¬ 
сувається по землі, знищуючи по¬ 
сіви й рослинність; небезпечний 
шкідник сільського господарства. 
□ саранбвий. 2. перен. Про нена¬ 
жерливих, ненаситних людей або 
про людей, що знищують все на своє¬ 
му шляху. 
САРАФАН, а, ч. Легка жіноча 

сукня без рукавів, звичайно на 
шлейках, бретелях, а також сукня 
такого ж крою з теплої тканини, яку 
одягають поверх кофти, светра 
і т. ін. □ сарафанний, сарафановий, 
сарафанчик. 
САРДОНІЧНИЙ, а, е. Злісно- 

глузливий, уїдливий (про сміх, на¬ 
смішку і т. ін.). □ присл. сардо¬ 
нічно. 
САРКАЗМ, у, ч. В’їдливе, викри¬ 

вальне, іноді гірке глузування; іро¬ 
нія. □ саркастйчний, саркастйч- 
ність, присл. саркастйчно. 



саркофаг 740 СВАТАТИ 

САРКОФАГ, а, ч. 1. Оздоблена 
труна (звичайно кам’яна), невели¬ 
ка гробниця, а також кам’яний над¬ 
гробок у вигляді труни. 2. Інже¬ 
нерна споруда для укриття 
небезпечного об’єкта! □ саркофаго¬ 
вий. 
САТАНА, й, ч.\ у зверт. сатанб. 

1. Уявна надприродна істота 
(людина з козлячими ногами, хвос¬ 
том і ріжками), що у віруваннях 
є уособленням злого начала; злий 
дух. • біс, диявол, чорт. 2. 
ч. і ж. Уживається як лайливе сло¬ 
во. □ сатанинський, сатаніти, сата¬ 
нюка, сатаня, сатанячий. 
САТЕЛГТ, а, ч.\ у зверт. сателі¬ 

те. 1. У стародавньому Римі — 
озброєний найманець, слуга, що су¬ 
проводив свого господаря. 2. 
Держава, яка є формально неза¬ 
лежною, але фактично підпорядко¬ 
вана іншій. 3. Супутник планети. 4. 
Зубчасте колесо, що одночасно обер¬ 
тається навколо своєї осі й осі іншо¬ 
го колеса в механізмі. 5. перен. По¬ 
кірний виконавець чужої волі, 
залежна особа. • поплічник. □ са- 
гелітовий. 
САТЙ Н, у, ч. Атласиста з лицьо- 

зого боку бавовна або шовкова тка- 
4ина. □ сатинет, сатинетовий, са- 
гинбваний,сатиновий,сатинування, 
:атинувати. 
САТЙРА, и, ж. 1. Художній 

ірийом у творах літератури, мис¬ 
тецтва, заснований на різкому, 
іошкульному висміюванні пороків, 
;иб, негативних явищ. 2. Твір літе- 
>атури чи мистецтва, в якому ви¬ 
користовується цей прийом. □ са- 
йрик, сатирйчний, сатирйчність, 

7рисл. сатирйчно. 
САУНА, и, ж. Лазня, у якій по¬ 

єднується гаряча суха пара в парній 
холодною водою в басейні тощо 
САФАРІ, невідм. 1. Заповідник 

; Африці, в якому дозволяється по¬ 
ховання на диких звірів. 2. Полю¬ 

вання в такому заповіднику. 3. Одяг 
прямого покрою з легкої тканини 
з накладними деталями і специфіч¬ 
ною вистрочкою. 4. Автоперегони 
в умовах пустелі як вид спорту. 
САХАРЙН, у, ч. Солодка на смак 

біла кристалічна речовина, позбав¬ 
лена будь-яких поживних якостей; 
сурогат цукру, використовуваний 
у захворюванні на діабет. □ саха- 
рйновий. 
САХАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. 

1. Лякатися, різко відсторонятися 
від когось, від чогось. • шарахати- 
ся. 2. Відчуваючи страх, незручність 
і т. ін., уникати зустрічі, не спілку¬ 
ватися з ким-небудь. • жахатися, 
цуратися. 
САЧОК, чка, ч. Сітка для ловлі 

риби, комах і т. ін., що має форму 
конусистого мішка, натягнутого на 
обруч, або чотирикутну раму і при¬ 
кріпленого до довгого держална. 
СВАВГЛЬНИЙ, а, е. 1. Який діє 

на власний розсуд, незважаючи на 
волю й думку інших. • самовільний. 
2. Який суперечить установленим 
законам, правилам, позбавлений 
справедливості. • беззакбнний. 
□ свавільник, свавільниця, свавіль¬ 
ничати, свавільність, присл. сва¬ 
вільно; свавільство. 
СВАТ, а, ч.\ у зверт. свате. 1. Ста¬ 

роста у весільному обряді, що за 
дорученням того, хто хоче одружи¬ 
тися, або його рідних, сватає обра¬ 
ну особу. Прислати сватів 2. 
Батьки або родичі одного подруж¬ 
жя щодо батьків або родичів іншо¬ 
го подружжя. 
СВАТАТИ, аю, аєш, недок. 1. За 

дорученням того, хто хоче одружи¬ 
тися, або його рідних, просити зго¬ 
ди на шлюб в обраної особи та її 
батьків 2. Підшукувати комусь 
пару, бути посередником комусь 
в одруженні. 3. Самому пропонува¬ 
ти себе в чоловіки чи дружини. 
• свататися 



свекор 741 СВІЖО... 

СВЄКОР, кра, ч.\ узверт. свекре. 
Батько чоловіка. □ свекрів, свек¬ 
рівщина, свекронько. 
СВЕКРУХА, и, ж.; узверт: свек¬ 

рухо. Мати чоловіка. □ свекрушин, 
свекрушисько. 
СВЕРБІЖ, бежу, ч. Хворобли¬ 

во-лоскітливе подразнення шкіри, 
слизової оболонки, що спричиняє по¬ 
требу чухати подразнене місце. 
□ свербіння, свербіти, сверблйчий, 
сверблячка. 
СВЕРДЛ ЙТИ , лю, лйш, нелок. 

1. Обертати свердло, робити в чо- 
му-небудь отвори, заглибини. 2. 
Прочищати, проточувати отвори, 
ходи (про тварин, комах, водо¬ 
рості). 3. перем. Постійно триво¬ 
жити, непокоїти, мучити (про дум¬ 
ки, почуття, переживання). 
□ свердел, свердйльний, сверд¬ 
лій, свердлб, свердловйй, 
свердловина, свердлувальний, 
свердлувальник, свердлйр, сверд¬ 
лячий. 
СВЕТР, а, ч. В’язана тепла коф¬ 

та без застіжок (як правило, з ви¬ 
соким коміром), яку вдягають через 
голову. 
СВИНЕЦЬ, нцю, ч. 1. Важкий 

м’який легкоплавкий метал синюва¬ 
то-сірого кольору. □ свинцевий, 
свинцювання, свинцювати, свинцю¬ 
ватий. 2. перен. Куля. Полив&ти 
свинцем. 
СВИНЯ, і, ж. 1. Парнокопитний 

ссавець родини свинячих, 
свійський вид якого розводять для 
одержання м’яса, сала, щетини, 
шкіри; самка кнура. □ свинар, 
свинарка, свинарник, свинар¬ 
ський, свинйна, свинйнець, 
свинопас. 2. перен. Неохайна, не¬ 
порядна, нечемна людина. □ свйн- 
ський, свинуватий. 
СВИРІЛЬ, і, ж. Народний духо¬ 

вий інструмент, що складається зі 
скріплених між собою дерев’яних чи 
очеретяних дудочок. 

СВИРІПА, и, СУРГПИЦЯ. і, ж. 
Польовий бур’ян родини хрестоцвіт- 
них із жовтими квітками. 
СВИСТ, у, ч. 1. Різкий високий 

звук, утворюваний сильним види¬ 
ханням повітря крізь стулені зуби, 
губи, а також за допомогою свист¬ 
ка, дудки і т. ін. 2. Звук, утворюва¬ 
ний швидким рухом предмета, що 
розсікає повітря. 3. Різкий високий 
звук, утворюваний повітрям або 
парою, що виривається через вузь¬ 
кий отвір. 
СВЙТА1, и, ж. Старовинний дов¬ 

гополий верхній одяг, звичайно з до¬ 
мотканого грубого полотна. □ сви¬ 
тина, свитка,свитйнка. 
СВЙТА2, и, ж. Особи, що супро¬ 

воджують високопоставлену світську 
або духовну особу, воєначальника, 
керівника. • пбчет. 
СВІДОК, ка, ч.\ у зверт. свідку. 

1. Людина, що була присутня при 
якій-небудь події, пригоді й особи¬ 
сто бачила що-небудь. • само- 
вйдець. 2. Особа, що дає свідчення 
в суДі, під час слідства щодо відо¬ 
мих їй обставин справи. □ свідчи¬ 
ти, свідчення. 
СВІДОМІСТЬ, мості, ж. 1. Про¬ 

цес відображення дійсності мозком 
людини; властиве людині сприйман¬ 
ня й розуміння довкілля. 2. Ясне ро¬ 
зуміння, усвідомлення чого-небудь. 
□ свідбмий, присл. свідбмо. 
СВІЖИЙ, а, е. 1. Який не втра¬ 

тив природних властивостей, якості; 
недавно добутий. 2. Який не був 
у вжитку, не використовувався. 
• чйстий. 3. Досить холодний. 
• прохолбдний. 4. Який має добрий 
вигляд, повний енергії, сил, здоро¬ 
в’я (про людину). 5. Який недавно 
чи щойно з’явився або виник; який 
недавно або тільки що зробили. 
□ свіжина, свіжісінький, свіжість, 
свіжішати. 
СВІЖО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає значенню 
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слів свіжий у І і 5 знач., напр.: 
свіжовйритий, свіжоморбжений, 
свіжотесаний іт. ін. 
СВГЙСЬКИ Й, а, е. Про птахів, тва¬ 

рин, які живуть при людях, не дикі. 
СВІТ1, у, ч. І. Те саме, ідо світло 

у 1 знач. 2. Те саме, ідо світло 
у 5 знач. 3. Час перед сходом сон¬ 
ця; світанок. 
СВІТ2, у, ч. 1. Сукупність усіх 

форм матерії як єдине ціле; всесвіт 
чи окрема його частина. 2. Земна 
куля, Земля з усім, що на ній є, 
жива і нежива природа. 3. Людсь¬ 
ке суспільство, об’єднане певним ла¬ 
дом, устрій, спосіб життя. 4. Певна 
галузь, сфера явищ природи, пси¬ 
хологічного життя (почуттів, пере¬ 
живань, уявлень і т. ін.). 5. Певна 
галузь, сфера діяльності людей; 
коло людей, об’єднаних спільною 
діяльністю, середовищем тощо. 6. 
Вищий прошарок привілейованих 
станів суспільства. 
СВІТАНОК, нку, ч.\ у зверт. 

світанку. 1. Пора доби перед схо¬ 
дом сонця, коли починає розвидня¬ 
тися; початок ранку. 2. перен. По¬ 
чаток, ранній період, зародження 
чого-небудь. □ світанкбвий, світань 
СВІТАТИ, ає, недок. 1. Ставати 

яснішим на світанку. 2. безос. На¬ 
ставати (про світанок), розвидняти¬ 
ся. □ світання. 
СВІТЙЛО, а, с.\ у зверт. СВІТЙЛО. 

1. Небесне тіло (звичайно сонце), яке 
випромінює світло. 2. перен. Люди¬ 
на, що прославилася в якій-небудь 
діяльності. • знаменйтість. 
СВІТЙТИСЯ, свічуся, світишся, 

чедок. 1. Випромінювати рівне, не- 
:ильне світло. 2. Відбивати світло, 
іроміння. • блищати, сіяти. 3. Про- 
іускати крізь себе проміння світла, 
5ути прозорим. 4. Виражати зов- 
ншнім виглядом радісні почуття, 
іереживання, щастя. □ світйльник, 
ВІТЇННЯ, світлий, світлйця, світлі- 
иати, світляк, світоч. 

СВІТЛО, а, с. 1. Випромінювана 
чим-небудь енергія, яка сприймається 
зором і робить видимим довкілля. 2. 
Джерело, пристрій у приміщенні чи 
на вулиці для випромінювання енергії, 
що сприймається зором і робить ви¬ 
димим довкілля. 4. перен. Блиск очей; 
радісний, ясний вираз обличчя. □ світ¬ 
лий. 5. перен. Те, що робить життя, дов¬ 
кілля незвичайним, зрозумілим. Світло 
науки. Світло кохання. 
СВІТЛОФОР, а, ч. Сигнальний 

електричний ліхтар із різнобарвни¬ 
ми стеклами для регулювання руху 
на перехрестях міських доріг. 
□ світлофорний. 
СВІТЛЯК, а, ч. Невеликий лісо¬ 

вий жук, який світиться в темряві. 
□ світлячок. 
СВІТОГЛЯД, у, ч. Система чи су¬ 

купність переконань, поглядів на 
життя, природу, суспільство. □ сві- 
тбглядний, присл. світбглядно. 
СВГТСЬКИЙ, а, е. Не церковний, 

не духовний. □ світськість, присл. 
по-світськи. 
СВІЧКА, и, ж. 1. П аличка воску, 

лою, стеарину з гнотом усередині, 
яку використовують для освітлен¬ 
ня з релігійною метою. □ свічкар, 
свічкарня, свічковий, свічнйй, 
свічнйк. 2. Пристрій, за допомогою 
якого запалюють пальну суміш в ав¬ 
томобілях. 3. Лікувальний препа¬ 
рат — маленька паличка з конусис- 
тим кінцем, використовувана для 
лікування геморою, запору і т. ін. 
4. Одиниця виміру сили світла. 5. 
перен. Прямий, вертикальний зліт 
вгору м’яча, літака і т. ін. 
СВОЄРІДНИЙ, а, е. 1. Який має 

характерні особливості, не схожий 
на інших, не такий, як звичайно 
• оригінальний, незвичайний. 2 
Який своїми особливостями, якос¬ 
тями нагадує що-небудь. □ своє¬ 
рідність, присл своєрідно. 
СВОЄЧАСНИЙ, а, е. 1. Який 

відбувається, здійснюється тоді, 
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коли потрібно, у свій час. 2. Який 
відповідає потребам, вимогам да¬ 
ного моменту. • доречний, актуаль¬ 
ний □ своєчасність, присл. своє¬ 
часно^ 
СВОЛОК, а, ч. Балка, яка підтри¬ 

мує стелю в будівлях або попереч¬ 
на балка в деяких спорудах. 
СВОЯК, а, ч.\ у зверт. свояче. 1. 

Брат дружини. 2. Своя, близька лю¬ 
дина. □ свояків, своячениця, своя- 
читися, своячок. 
СВЯТЙТИ , свячу, святиш, недок. 1. 

Здійснювати церковний обряд, що сим¬ 
волізує очищення чого-небудь від 
гріховності, надання чомусь святості. 
2. Висвячувати когось у духовний сан. 
□ святенник, святенництво, святен¬ 
ницький, святенність, святий, святйли- 
ще, святиня, святйтель, святйтельсь- 
кий, святість, святці, свячений, 
свячений, священик, священство. 
СВЯТО, а, с. 1. День або дні, коли 

урочисто відзначають видатні події, 
знаменні дати. 2. Торжество, влаш¬ 
товане з якоі-небудь нагоди. □ свят¬ 
ковий, святковість, присл. святково; 
святкування,святкувати. 
СВЯТОТАТСТВО, а, с. 1. Обра¬ 

за, зневага церковної святині. 
• блюзнірство. 2. перен. Образа 
чого-небудь дорогого, заповітного, 
глибоко шанованого. □ святотатець, 
святотатствувати,святотатський. 
СЕАНС, у, ч. 1. Демонстрування, 

показ чого-небудь без перерви про¬ 
тягом певного часу. 2. Виконання ро¬ 
боти без перерви протягом визна¬ 
ченого часу. 
СЕЗОН, у, ч. 1. Одна з чотирьох 

пір року. 2. Частина року, на яку 
припадають певні явища природи, 
види господарської діяльності лю¬ 
дини, відпочинку, спорту тощо. 
О сезонний, сезонник, сезонниця, 
сезонність, присл. сезонно. 
СЕЙНЕР, а, ч. Невелике морське 

моторне чи моторно-вітрильне 
рибальське судно. □ сейнерний. 

СЕЙСМІЧНИЙ, а, е. Який пов’я¬ 
заний з явищами землетрусу. 
□ сейсміка, сейсмічність, присл. 
сейсмічно. 
СЕЙСМО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
сейсмічний, напр.: сейсмбграф, сей- 
сморбзвїдка, сейсмостійкий і т. ін. 
СЕЙФ, а, ч. Вогнетривка мета¬ 

лева скриня або шафа для збері¬ 
гання цінностей, коштовностей, до¬ 
кументів. 
СЕКАТОР, а, ч. Садові ножиці 

для обрізання крони дерев і деко¬ 
ративних рослин, нарізання живиці 
та інших робіт. 
СЕКРЕТ1, у, ч. 1. Те, що не підля¬ 

гає розголошуванню, приховується. 
• таємнйця. □ секретний, секрет¬ 
ність, присл. секретно. 2. Потайний 
пристрій у механізмі, предметах. 3. 
Додатковий сторожовий військовий 
пост, виставлений таємно на най¬ 
більш небезпечних підступах з боку 
противника, а також місце розта¬ 
шування такого поста. 
СЕКРЕТ2, у, V., фізіол. Необхідна 

для життєвих функцій організму ре¬ 
човина, що виробляється клітинами 
залоз внутрішньої секреції. 
СЕКРЕТАР, я, ч.\ у зверт. секре¬ 

тарю. 1. Службовець, що відає лис¬ 
туванням, веде справи установи, 
організації або відомої особи. 2. 
Особа, що веде протокол зборів, 
наради, засідання. 3. Виборний ке¬ 
рівник партійної або іншої гро¬ 
мадської організації чи її керівно¬ 
го органу. 4. Виборна службова 
особа у складі найвищих та місце¬ 
вих органів державної влади. 5. 
Особа, що керує поточною роботою 
наукової установи, редколегії, 
комісії, ради тощо. Л Учений сек¬ 
ретар — відповідна службова осо¬ 
ба наукової установи, ради. □ сек¬ 
ретаріат, секретарка,секретарство, 
секретарський, секретарювання, 
секретарювати. 
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СЕКРЕТЕР, а, у. Рід письмового 
стола або шафи з відкидною або ви¬ 
сувною дошкою для писання, з шух¬ 
лядами й полицями для зберігання 
паперів і книжок. 
СЕКС, у, ч. 1. Сукупність психіч¬ 

них реакцій, переживань і вчинків, 
а також елементи культури, пов’я¬ 
зані з впливом та задоволенням ста¬ 
тевого потягу. 2. Статевий потяг, 
статеві зносини. □ сексапїльний, 
сексблог, сексопатолог, сексуальний. 
СЕКТА, и, ж. 1. Релігійна група 

(громада), що відокремилася від па¬ 
нівної церкви. 2. перен. Група осіб, 
які замкнулися в своїх вузьких 
інтересах. □ сектант, сектантка, 
сектантство, сектантський. 
СЕКТОР, а, ч. 1. Частина круга, 

обмежена дугою і двома радіуса¬ 
ми. 2. Частина народного господар¬ 
ства з визначеними економічними 
і соціальними рисами. 3. Відділ 
в установі або організації. □ сек¬ 
торальний, секторний. 
СЕКУНДА, и, ж. 1. Основна оди¬ 

ниця виміру часу, що дорівнює 
1/60 хвилини. □ секундний, секун¬ 
довий, секундомір. 2. Одиниця ви¬ 
мірювання кутів і дуг, яка дорів¬ 
нює 1/3600 градуса, або 1/60 мінути. 
3. Музичний інтервал між двома 
сусідніми ступенями звукоряду. 4. 
Інструмент, що веде другу партію 
в оркестрі. • втбра. 5. Другий при¬ 
мірник переказного векселя. 
СЕКУНДАНТ, а, у.; у зверт. се¬ 

кунданте. 1. Довірена особа дуе¬ 
лянта, що веде переговори про 
умови дуелі і стежить за дотри¬ 
манням їх. 2. Посередник-помічник 
у деяких видах спорту (шахи, бокс 
та ін.). □ секундантство, секунда¬ 
нтський. 
СЕКЦІЯ, ї, ж. 1. Одна з частин, 

ділянок, що складають яке-небудь 
ціле. 2. Відділення, частина уста¬ 
нови, організації, товариства, кон¬ 
ференції тощо. □ секційний. 

СЕЛЕЗЕНЬ, зня, у.; у зверт. се¬ 
лезню. Самець качки. • качур. 
СЕЛЕЗІНКА, и, ж. Кровотвірний 

орган хребетних тварин і людей, який 
бере участь в обміні речовин, вико¬ 
нує різні захисні функції і містить¬ 
ся в черевній порожнині. □ селе¬ 
зінковий. 
СЕЛЕКТОР, а, у. Електромагніт¬ 

ний апарат для одночасного теле¬ 
фонного виклику кількох або всіх 
абонентів лінії; вся система вибір¬ 
ного зв’язку. □ селекторний. 
СЕЛЕКЦІЯ, ї, ж. 1. Виведення 

нових і поліпшення наявних сортів 
сільськогосподарських рослин 
і порід свійських тварин. 2. Виді¬ 
лення кого-, чого-небудь із загаль¬ 
ної маси за певною ознакою. 
• відбір. 3. Наука, що розробляє 
методи й теорію створення нових 
і вдосконалення наявних форм 
рослин, тварин, мікроорганізмів. 
□ селекційний, селекціонер, селек- 
ціонерство, селекціонування, селек¬ 
ціонувати. 
СЕЛ ЙТИ, селю, селиш, НЄЛОК. 

1. Влаштовувати життя на віль¬ 
них місцях. • оселяти, поселяти. 2. 
Давати житло, розташовувати на 
постій. 
СЕЛЬ, а, у. Короткочасний бурх¬ 

ливий паводок на гірських річках із 
великим умістом намулу та уламків 
гірських порід. 
СЕМАФОР, а, у. 1. Постійний сиг¬ 

нальний знак на залізничній колії, 
положення крила або вогні якого по¬ 
казують, чи вільна колія. 2. Спосіб 
зорової сигналізації у флоті (пра¬ 
порцями, руками, ліхтарем тощо). 
□ семафорити, семафорний, сема- 
фбрник. 
СЕМЕСТР, у, у. У вищих і се¬ 

редніх спеціальних закладах — по¬ 
ловина навчального року; півріччя. 
□ семестровий. 
СЕМІНАР, у, у. 1. Форма групових 

занять із предмета або теми в на- 
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вчальних закладах, ідо відбуваються 
під керівництвом викладача. 2. На¬ 
рада з яких-небудь спеціальних пи¬ 
тань. • нарада. □ семінарський. 
СЕМІНАРІЯ, ї, ж. Середній ду¬ 

ховний навчальний заклад. □ семі¬ 
нарист, семінарїйний. 
СЕНАТ, у, ч. У Стародавньому 

Римі — рада старійшин, найвищий 
орган державної влади. 2. У цар¬ 
ській Росії та деяких інших краї- 
них — найвища судово-адміністра¬ 
тивна установа. 3. У багатьох сучасних 
державах (Бельгія, Канада, США, 
Франція та ін.) — верхня палата 
парламенту. □ сенатор, сенаторка, 
сенаторство, сенатський. 
СЕНС, у, ч. І. Суть чого-небудь; 

зміст; значення. 2. Розумна підста¬ 
ва; доцільність, мета. • рація. 
СЕНСАЦІЯ, ї, ж. 1. Сильне, при¬ 

голомшливе враження, яке справ¬ 
ляє на громадськість певна подія, 
повідомлення тощо. 2. Подія, по¬ 
відомлення, які справляють таке вра¬ 
ження. □ сенсаційний, сенсаційність, 
присл. сенсаційно. 
СЕНТЕНЦІЯ, ії, ж. Вислів по¬ 

вчального характеру. 
СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ, а, е. 

Надмірно чутливий у виявленні по¬ 
чуттів. • емоційний. □ сентимен¬ 
талізм, сентименталіст, сентимен¬ 
тальність. присл. сентиментально; 
сентименти. 
СЕПАРАТИЗМ, у, ч. Прагнення 

До відокремлення, відособлення. 
О сепаратйвний, сепаратйвність, се- 
паратйст, сепаратйстський, сепарат¬ 
ний, сепаратність, присл. сепаратно. 
СЕПАРАТОР, а, ч. 1 . Апарат для 

відокремлення однієї речовини від 
•НШОЇ чи виділення речовини зі скла¬ 
ду іншої. 2. У підшипниках — ме- 
Талева обойма для роз’єднання ку- 
ЛЬ()к або роликів, для збереження 
однакової відстані між ними □ се¬ 
параторний, сепараторник, сепара¬ 
тний, сепарація, сепарувати. 

СЕРВАНТ, а, ч. Низький буфет із 
заскленим відділенням, призначений 
для зберігання посуду і столової 
білизни. 
СЕРВЕТКА, и, ж. Невеликий 

шматок тканини або спеціального 
паперу, використовуваний під час 
їжі, щоб запобігти забрудненню 
одягу, а також для витирання рук 
і губів. □ серветковий, серветочка. 
СЕРВІЗ, у, ч. Набір столового, 

кофейного або чайного посуду на 
визначену кількість осіб. □ сервіз¬ 
ний, сервізовий. 
СЕРВІЛІЗМ, у, ч. Поведінка 

людини, що характеризується раб¬ 
ською догідливістю, улесливістю. 
• прислужництво. 
СЕРВІС, у, ч. Обслуговування, 

забезпечення побутових потреб на¬ 
селення, організації і підприємства, 
що надають такі послуги. 
СЕРДЕГА, и, ч. і ж.\ узверт. сер¬ 

дего. Нещасна людина; бідолаха. 
□ сердешний. 
СЕРДИТИСЯ. серджуся, сер¬ 

дишся, недок. Бути в стані гніву, 
роздратування. • гніватися. □ сер¬ 
дити, сердйтий, сердитість, присл. 
сердито. 
СЕРЕД, прийм., з рол. Сполучен¬ 

ня з прийм. с£ред виражають про¬ 
сторові. об’єктно-обставинні та ча¬ 
сові відношення. 
СЕРЕДИНА, и, ж. 1. Місце, од¬ 

наково віддалене від кінців, країв 
чого-небудь. 2. Час, однаково відда¬ 
лений від початку і кінця чого-не¬ 
будь. 3. Внутрішня частина чого- 
небудь (простір в обгородженому 
місці, приміщенні; внутрішні орга¬ 
ни людини, тварини тощо). 4. Про¬ 
міжна поміркована позиція в чому- 
небудь. □ серединний, середник, 
середній, середняк, середняцтво, 
середняцький,середбвий. 
СЕРЕДОВИЩЕ, а, с. 1. Соціаль¬ 

но-побутові умови, у яких проходить 
життя людини. • оточення. 2 При- 
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родні умови, у яких проходить жит¬ 
тєдіяльність якого-небудь організ¬ 
му. • довкілля. 3. спец. Речовина, 
тіла, ідо заповнюють який-небудь 
простір і мають певні властивості. 
• сфера. 
СЕРЕЖКА, и, ж. 1. Підвісна при¬ 

краса, дужка якої просмикується 
в мочку вуха. 2. бот. Суцвіття де¬ 
яких деревних рослин у вигляді ки¬ 
тиці з дрібних квітів. □ серга, сер¬ 
ежечка. 3. М’ясисті відростки під 
шиєю у півня та курки, а також 
у кіз та овець. 
СЕРЕНАДА, и, ж. Пісня на честь 

коханої, виконувана в супроводі 
гітари чи мандоліни. 
СЕРЖАНТ, а, ч.\ узверт. сержан¬ 

те. 1. Військове звання в армії чи 
спеціальне звання в міліції молод¬ 
шого командного складу. 2. Особа, 
що має таке звання. Л Молбд- 
ший серж&нт, ст&рший сержант. 
□ сержантів, сержантський. 
СЕРІЯ, ї, ж. 1. Група однорідних 

або споріднених за спільними озна¬ 
ками предметів, явищ, дій, понять. 
2. Частина кіно- або телефільму, 
призначена для самостійного пока¬ 
зу. □ серіал, серійний, серійність, 
присл. серійно. 
СЕРЙОЗНИЙ, а. е. І. Який 

відзначається вдумливістю, розваж¬ 
ливістю в думках і вчинках, у став¬ 
ленні до життя. • статечний. 2. Важ¬ 
ливий, значний за темою, змістом 
тощо; не легковажний. 3. Зосере¬ 
джений, заклопотаний чим-небудь. 
• зібраний. 
СЕРП, а, ч. 1. Сільськогоспо¬ 

дарське знаряддя, що має вигляд 
вигнутого дугою дрібно зазублено¬ 
го ножа з коротким держаком, при¬ 
значене для зрізування при корені 
злаків, трави і т. ін. 2. перен. Усе, 
що формою нагадує таке знаряддя. 
□ серпастий, серпик, серпок. 
СЕРПАНОК, нку, V. 1. Легка, схо¬ 

жа на дим поволока, що обмежує 

видимість, скрадає обриси чого-не¬ 
будь. • пелена. 2. Легка прозора тка¬ 
нина. □ серпанковий, серпаночок. 
СЕРПАНТЙН. 1. у, ч. Рулончик 

довгої вузької стрічки з кольорово¬ 
го паперу, що використовують на 
балах, маскарадах, для прикрашу¬ 
вання приміщень. 2. а, ж. Звивиста 
гірська дорога. □ серпантйнний, 
серпантйновий. 
СЕРПЕНТАРІЙ, ю, ч. Заповід¬ 

ник для утримання отруйних змій. 
СЕРПЕНЬ, пня, ч.;узверт. серп¬ 

ню. Восьмий (літній) місяць року, 
що йде після липня перед вереснем. 
□ серпневий. 
СЕРТИФІКАТ, а, ч. 1. Документ, 

що засвідчує склад, якість про¬ 
дукції, а також сортність, асорти¬ 
мент тощо і додається до товарів, 
що надходять у продаж. 2. Позико¬ 
ве фінансове зобов’язання держа¬ 
ви, а також назва білета деяких дер¬ 
жавних позичок. □ сертифікований. 
СЕРЦЕ, я, с. 1. Центральний 

орган кровоносної системи у ви¬ 
гляді м’язового мішка, ритмічні 
скорочення якого забезпечують кро¬ 
вообіг. 2. перен. Символ зосере¬ 
дження почуттів і переживань лю¬ 
дини. 3. перен. Символ любові, 
прив’язаності. Мйти серце — 
бути добрим, чуйним; Брати до 
сбрця — ставитися до чогось із 
співчуттям, з підвищеною чутливі¬ 
стю; Усім серцем — щиро, гаряче 
(любити, вірити). □ серденько, сер¬ 
дечний, серцевий. 4. перен. Гнів, 
роздратування. -Ф- 3 сбрцем — ви¬ 
являти гнів, роздратування. 
СЕРЦЕВЙНА, и, ж. 1. Внутрішня 

частина стебла, стовбура або коріння 
рослини. 2. перен. Центр, головна, 
найважливіша частина чого-небудь; 
суть, основа чого-небудь. □ серце- 
вйнка, серцевйнний. 
СЕСІЯ, ї, ж. 1. Періодичне за¬ 

сідання представницького органу, 
суду, наукової установи чи гро- 
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мадської організації. 2. Період між 
семестрами, в який відбуваються іспи¬ 
ти у вищих і середніх спеціальних на¬ 
вчальних закладах. □ сесійний. 
СЕТ, у, ч. Партія гри в теніс та 

в деякі інші спортивні ігри. 
СЕТЕР, а, ч. Порода мисливських 

лягавих собак із довгою шерстю. 
СЕЧА, і, ж. Рідина, що виділяєть¬ 

ся нирками людини й хребетних 
тварин як продукт обміну речовин 
і виводиться з організму сечовими 
шляхами. □ сечівнйк, сечовйй, се- 
чогін, сечогінний. 
СИБАРЙТ, а, ч.\ у зверт. сиба- 

рйте. Бездільна, розбещена людина, 
що живе чужою працею. □ сиба¬ 
ритка, сибарйтство, сибарйтствува- 
ти, сибарйтський. 
СИВИЙ, а, е. 1.Я кий утратив своє 

природне забарвлення, став білим, 
сріблястим (про волосся). 2. Який 
має сірувато-біле, темно-сіре забарв¬ 
лення шерсті, пір’я (про тварин, 
птахів); сірий із синюватим або го¬ 
лубуватим відтінком. 3. Безбарвний, 
однотонний, невиразний. 4. перен. 
Дуже давній. □ сивина, сивінь, си¬ 
вісінький, сйвіти, сивішати, сивію¬ 
чи, присл. сйво. 
СИВО... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову сйвий у 1— 
З знач., напр.: сивоусий, сивогрйвий, 
сивочблий і т. ін. 
СИВУХА, и, ж. Недостатньо очи¬ 

щена хлібна горілка, непрозора. 
□ сивушний. 
СИГНАЛ, ч. 1. у. Зоровий або 

слуховий умовний знак для передачі 
якого-небудь повідомлення, розпо¬ 
рядження, команди. 2. у. перен. По¬ 
передження, повідомлення (зви¬ 
чайно, небажане), що відбувається 
або може статися. 3. а. Пристрій на 
автомобілі, мотоциклі і т. ін. для по¬ 
дання попереджувальних звуків. 
О сигналити, сигналізатор, сигналі¬ 
заційний, сигналізація, сигна- 
лізований, сигналізування, сигна¬ 

лізувати, сигналіст, сигнальний, 
сигнальник. 
СИДР, у, ч. Слабоалкогольний 

газований яблучний напій. □ си¬ 
дровий. 
СИЗИЙ, а, е. Темно-сірий із си¬ 

нюватим полиском; сіро-голубий. 
□ сиз, сйзитися, сизіти, присл. сизо. 
СЙЛА, и, ж. 1. Здатність живих 

істот напруженням м’язів викону¬ 
вати фізичні рухи, дії; фізична енер¬ 
гія людини, тварини. □ силак, силань, 
силач, силйща, силкуватися, силовйй, 
присл. силоміць; сйлуваний, сйлуван- 
ня, сйлувати. 2. Фізична величина, 
яка є мірою механічної дії на дане 
тіло інших тіл. 3. Ступінь вияву якої- 
небудь дії; інтенсивність. 4. перен. 
Велика кількість кого- або чого-не¬ 
будь. □ силенний, присл. силенно. 
СИЛ ІКАТ, у, ч. 1. Мінерали і син-* 

тетичні хімічні сполуки, що за скла¬ 
дом є солями кремнієвих кислот. 
2. Загальна назва виробів із таких 
мінералів або їх сполук (цегла, скло, 
цемент і т. ін.). □ силікатний, силі¬ 
катник, силікатовий, силікатування, 
силікатувати. 
СЙЛОС, у, ч. Соковитий корм 

для худоби, який отримують заква¬ 
шуванням подрібнених кормових 
рослин у траншеях, ямах тощо. 
□ сйлосний,силосбвий, силосуван¬ 
ня, силосувати. 
СИЛУЕТ, у, ч. 1. Однобарвне зоб¬ 

раження чого-небудь, намальоване 
на однотонному тлі або вирізане. 2. 
Характерні, виразні обриси, зов¬ 
нішні контури будови, предмета, що 
сприймаються на відстані. □ силу¬ 
етик, силуетйст, силуетйстка, силуе¬ 
тний, силуетність, присл. силуетно. 
СИЛЬЦЕ, й, с. Пристрій (затя¬ 

гувана петля) для ловлення птахів 
і дрібних тварин. □ сильцевий. 
СИМБІОЗ, у, ч. 1. Фор ма спів¬ 

життя організмів різних видів, яка 
забезпечує їм взаємну вигоду. 2. 
перен. Вдале поєднання різнорідних 
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елементів □ симбібзний, симбіотич¬ 
ний, присл. симбіотйчно. 
СЙМВОЛ, у, ч. 1. Умовне позна¬ 

чення будь-якого предмета, явища, 
поняття 2. У мистецтві і художній 
літературі — образ, що алегорично 
виражає яке-небудь поняття, ідею, 
почуття. □ символізація, символізм, 
символізувати, символіка, символіст, 
символістка, символічний, симво¬ 
лічність, присл. символічно. 
СИМЕТРІЯ, ї, ж. Розмірне, про¬ 

порційне розміщення частин ціло¬ 
го щодо центру, середини; гармонія. 
• розмірність. □ симетрйчний, си- 
метрйчність, присл. симетрйчно. 
СИМПАТІЯ, ї, ж. 1. Почуття при¬ 

хильності, доброзичливості до кого- 
небудь. 2. переи. Людина, яка ко¬ 
ристується чиєюсь прихильністю, 
викликає інтерес. • улюбленець. 
□ симпатизувати, симпатик, симпа- 
тйчний, симпатйчність, присл. сим- 
патйчно; симпатяга. 
СИМПОЗІУМ, у, ч 1. У давніх 

греків та римлян — банкет із музи¬ 
кою, розвагами і бесідами. 2. На¬ 
рада науковців однієї або різних 
країн із кола питань 
СИМПТОМ, у, ч. 1. Характерний 

вияв або ознака якого-небудь 
захворювання. 2. переи. Зовнішня 
ознака якого-небудь явища. □ симп¬ 
томатика, симптоматйчний, симпто- 
матйчність, присл. симптоматйчно. 
СИМУЛЯ ЦІЯ, ї, ж. Удаване ви¬ 

раження почуттів або певного фізич¬ 
ного стану з метою ввести в оману. 
□ симулювати, симулянт, симулян¬ 
тський, симульований. 
СИМФОНІЯ, ї, ж. 1. Призначе¬ 

ний для оркестру великий музич¬ 
ний твір з однієї або кількох час¬ 
тин, що відрізняються одна від 
одної характером музики і темпом. 
2. переи. Гармонійне поєднання 
різноманітних звуків, кольорів, 
тонів тощо. □ симфонізація, сим¬ 
фонізм, симфонізбваний, симфоні¬ 

зувати, симфоніст, симфонічний, 
симфонічність. 
СИН, а, ч.\ у зверт. сйну. 1. Особа 

чоловічої статі стосовно своїх бать¬ 
ків; звертання батьків до своєї ди¬ 
тини. 2. Звертання літньої людини 
до чужого юнака, хлопчика. З Чо¬ 
ловік, що виступає як представник 
певного суспільного стану; вихова¬ 
нець когось, чогось. 4. Людина, яка 
кровно зв’язана з ким- або чим-не- 
будь. Син гір. □ синаш, сйнів, си¬ 
нівство, синівський, синбк. 
СИ НАГОГА, и, ж. 1. Молитовний 

будинок, храм у євреїв. 2. Релігій¬ 
на єврейська громада. □ синаго¬ 
гальний. 
СИНДРОМ, у, ч. Поєднання 

ознак, симптомів, характерних для 
якого-небудь захворювання, стану 
організму. 
СИН ІИ, я, є. 1. Я кий має забарв¬ 

лення одного з кольорів спектра — 
середній між блакитним і фіолето¬ 
вим; кольору квіток волошок. 
□ сйнений, синець, синизна, сини¬ 
ло, сйнява, синйти, синіння, синіти, 
синішати, синь, присл. сйньо 2. 
Який дуже зблід, змарнів і набув 
такого кольору. Аж сйній; як 
пуп сйній. 3. Уживається як скла¬ 
дова частина термінів, зокрема 
біологічних: синій кит, синій лю¬ 
пин тощо. 
СИНКРЕТИЧНИЙ, а, е. Який 

характеризується нерозчленова- 
ністю, злитістю, поєднує в собі 
різнорідні, нерозчленовані елемен¬ 
ти. □ синкретизм, синкретйчність, 
присл. синкретйчно. 
СИНОПТИКА, и, ж. Наука про 

погоду та її передбачення; розділ 
метеорології. □ синоптик, синоп- 
тйчний. 
СЙНТЕЗ, у, ч. 1. Метод наукового 

дослідження предметів, явищ і т ін. 
в цілісності, єдності та взаємозв’язку 
і\ части 2. Єдність, цілісність, взає¬ 
мозв’язок явищ, предметів дійсності 
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3. перен. Органічне поєднання різних 
компонентів в одному цілому; уза¬ 
гальнення, висновок із чого-небудь. 
4. хім. Одержання або утворення 
складних хімічних речовин шляхом 
сполучення простіших речовин або 
елементів. □ синтезбваний, присл 
синтезовано; синтезування, синтезу¬ 
вати, синтезуючи, синтетика, синтетй- 
чний, синтетйчність. 
СИНХРО.. Пер ша частина склад¬ 

них слів, що відповідає значенню 
синхронний, напр.: синхроскбп, син¬ 
хрофазотрон і т. ін. 
СИНХРОННИЙ, а, е. Який 

відбувається, діє паралельно; який 
точно збігається з іншими періодич¬ 
но змінними явищами чи процеса¬ 
ми, одночасний. □ синхронізатор, 
синхронізаційний, синхронізація, 
синхронізований, синхронізувати, 
синхронія, синхронність, присл. син¬ 
хронно. 
СЙПЛИЙ, а, е. Пр иглушено- 

хриплий; з легким шипінням і при¬ 
свистуванням (про голос, звуки 
і т. ін.) □ сйплість, присл. ейпло; 
сиплуватий, сиплуватість, присл. 
сиплувато. 
СИР, у, '/. 1. Харчовий продукт, 

одержуваний із молока в ході його 
сквашування й відокремлення си¬ 
роватки. 2 Такий продукт у вигляді 
твердої або напівтвердої маси. 
Д Сиркова маса □ сирковий, ейр- 
ний, ейрник, ейрниця. 
СИРЕНА, и, ж. 1 У давньо¬ 

грецькій міфології — морська 
німфа (жінка з риб’ячим хвостом 
або птах з головою жінки), шо 
своїм співом зваблювала море¬ 
плавців у смертельно небезпечні 
місця, де вони гинули. 2 Прилад 
Для відтворення тонів різної висо¬ 
ти; для вимірювання числа коливань 
звучного тіла. З Апарат для пода¬ 
вання сильних і різких звукових сиг¬ 
налів, сигнали, що подаються таким 
апаратом. 

СИРЕЦЬ, рцю, Ч. Не до кінця ви¬ 
роблений або неочищений продукт; 
напівфабрикат, сировина. 
СИРЙЦЯ.і, ж. Недублена шкіра 

(свиняча, верблюдяча тощо), оброб¬ 
лена жировими речовинами для 
надання міцності й еластичності. 
□ сирйцевий, сирйчний. 
СИРІВЕЦЬ, вцю, ч. Напій, при¬ 

готовлений із залитих кип’ятком 
і настояних сухарів; хлібний квас. 
□ сирівцевий. 
СЙРІСТЬ, рості, ж. Надмір во¬ 

логи у чому-небудь, де-небудь; підви¬ 
щена вологість. □ сирйй, сиріти. 
СИРОВАТКА, и, ж. 1. Рідина, 

яка виділяється в ході згортання 
молока, утворення з нього кисляку 
і сиру. 2. Рідина, що утворюється 
з крові та лімфи в ході їх осідання 
поза організмом і використовуєть¬ 
ся в медицині як лікувальний і діаг¬ 
ностичний засіб. □ сирбватковий. 
СИРОВИНА, й, ж. Вихідний ма¬ 

теріал, призначений для подальшої 
промислової обробки й одержання 
напівфабрикатів або готових ви¬ 
робів. □ сировйнний. 
СИРОП, у, ч. 1. Концентрований 

розчин цукру звичайно у фруктово¬ 
му або ягідному соку. 2. Густий 
відвар із лікарських трав. □ сироп¬ 
ний, сирбпчик. 
СИРОТА, и, ч. і ж.\ у зверт. сйро¬ 

то. 1. Дитина чи підліток, що втра¬ 
тили батьків або одного з них. □ си¬ 
рітка, сирітлйвий, сирітлйвість, 
присл. сирітлйво; сирітство, сиріт¬ 
ський. сиротйна, сиротйнський, си- 
ротйти, сиротіти, сиротувати. 2. 
тільки ми. Пухирці, що з’являють¬ 
ся на шкірі людини від холоду чи 
нервового збудження 
СИСТЕМА, и, ж. 1. Правильне, 

планомірне розташування, взаєм¬ 
ний зв’язок частин чого-небудь. 
• порядок. 2. Принципи, покладені 
в основу певного вчення. З Форма, 
спосіб побудови, організації чогось, 
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суспільного устрою. 4. Класифіка¬ 
ція. 5. Сукупність гірських порід, що 
характеризуються певними фауною 
і флорою. □ систематизатор, систе¬ 
матизація, систематизований, 
присл. систематизбвано; системати¬ 
зування, систематизувати, система¬ 
тик, систематика, систематйчний, 
систематйчність, системний, 
системність. 
СИТА, й, ж. Мед, розведений во¬ 

дою, або медовий відвар на воді. 
СЙТЕЦЬ, тцю, ч. Тонка бавов¬ 

няна тканина з вибивним малюн¬ 
ком. □ сйтцевий. 
СЙТИЙ, а, е. 1. Який не відчу¬ 

ває голоду, наївся. 2. Добре вго¬ 
дований. • гладкйй. 3. Який живе 
в достатку. • багатий, заможний. 
4. З великим вмістом поживних 
речовин. • родючий. □ ситенький, 
ситйти, сйтість, ситішати, сйтний. 
СЙТО, а, с. Натягнена на обруч 

густа сітка, через яку просівають 
борошно, інші сипкі речовини або 
проціджують що-небудь. □ сйтеч- 
ко, сйтник, ситниківна, ситовйй. 
СИТУАЦІЯ, ї, ж. 1. Збіг умов 

і обставин, що створюють певне ста¬ 
новище. 2. Зображення на карті або 
плані рельєфу, річок, лісів тощо. 
□ ситуатйвний, ситуаційний, ситуа¬ 
ційність, присл. ситуаційно. 
СИФОН, у, ч. 1. Вигнута трубка 

з колінами різної довжини, якою пе¬ 
реливають рідину з однієї посуди¬ 
ни в іншу, розташовану нижче. 2. 
Посудина для газованих напоїв. 
□ сифбнний. 
СІДАЛО, а, с. 1. Перекладина, 

жердина у пташнику чи в клітці, на 
яку сідають птахи. 2. перен. Місце 
або предмет, на яких сидять, на які 
сідають; • сидіння. 
СІДАТИ , аю, аєш, недок., сГсти, 

сяду, сядеш, док. 1. Зігнувши кор- 
пус, опуститися сідницями на що- 
небудь; займати місце на сидінні. 
2. Приступати до тривалої роботи, 

що виконується сидячи. 3. Поселя¬ 
тися, обирати постійне місце про¬ 
живання і засновувати господар, 
ство. • оселятися. 4. Припиняти 
політ, опускатися на що-небудь. 5. 
Вкривати собою яку-небудь поверх¬ 
ню. • осідати. 6. Спускатися за 
лінію обрію, зникати з очей. • захо¬ 
дити. 7. Ущільнюватися, знижува¬ 
ти рівень своєї поверхні під впли¬ 
вом чого-небудь; осідати. 
СІДЛО, а, с. 1. Упряж для їзди 

верхи — сидіння для вершника, яке 
прикріплюється на спині тварини; 
шкіряне сидіння велосипеда, мото¬ 
цикла тощо. □ сідланий, сідлання, 
сідлати, сідловйна, сідлування, 
сідляр. 2. Назва предмета, що слу¬ 
жить для насадки, опори чого-не¬ 
будь. 
СІДНЙЦЯ, і, ж. Частина люд¬ 

ського тіла, якою сідають. □ сід- 
нйчка, сіднйчний. 
СібНА, и, ж. Темно-жовта фар¬ 

ба, застосовувана в малярстві. 
• сієнська земля. 
СІК, соку, ч. 1. Рідина, що 

міститься в тканинах, клітинах і по¬ 
рожнинах рослинних та тваринних 
організмів. 2. Рідина, яку виробля¬ 
ють залози травних органів, сприя¬ 
ючи травленню. 3. Волога та по¬ 
живні речовини, що містяться 
в ґрунті і живлять рослинний ор¬ 
ганізм. □ соковйй, соковйтий, со- 
ковйтість, присл. соковито. 
СГКАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. 

1. Нападати, кидатися на кого-не- 
будь із наміром ударити, побити. 2. 
Провокувати, починати сварку. 
СІЛЬ, сблі, ж. 1. Біла речовина 

(кристали хлористого натрію) з гос¬ 
трим характерним смаком, яка вжи¬ 
вається як приправа до страв, для 
консервування і т. ін. □ сільнйця, 
сільнйчка, солений, солйльний, со- 
лйльня, солйти. 2. перен. Суть, смисл 
чого-небудь; винятково цінне, важ¬ 
ливе. 



СІМ’Я 751 СІЯТИ 

СІМ’Я, сім’я і сімені, с. 1. Зача¬ 
ток рослини, який складається із 
зародка та оболонки. 2. Зерна, 
дрібні плоди рослин, призначені для 
посіву, посадки тощо.# насіння. 
□ сіменйтися, сіменб, сіменястий. 3. 
Те саме, що сперма. □ сім’янйк, 
сім’яниковий. 
СІМ’Я, і, ж. 1. Група людей, що скла¬ 

дається з чоловіка, жінки, дітей та ін. 
близьких родичів, які живуть разом. 
□ сімейний, сімейність. • родйна. 2. 
Група тварин, птахів, що складається 
з самця, самиці (кількох самиць) та 
малят. 3. Окрема група бджіл, що 
складається з матки, робочих бджіл, 
трутнів. • рій. 4. Група рослин одно¬ 
го виду, що ростуть поряд і часто 
мають спільне коріння чи грибни¬ 
цю. 5. Група споріднених мов, об’єд¬ 
наних спільністю походження. 
СІМ’ЯНЙК, а, у., анат. Чоловіча 

статева залоза, що виробляє спер¬ 
матозоїди. □ сім’яниковий. 
СШИ, ей, мн. Нежила частина 

хат і невеликих будинків, яка 
з’єднує жиле приміщення з ґанком. 
□ сінешній, сіннйй, сінці. 
СГНО, а, с. І. Скошена і висуше¬ 

на трава, яка йде на корм худобі. 2. 
тільки мн. сіна — луки з ростучими 
на них травами; скошувана для кор¬ 
му худобі трава. 
СІНО .. Перша частина складних 

слів, що відповідає слову сіно у 1 
знач., напр.: сіножать, сінозаготів¬ 
ля, сінокіс, і т. ін. 
СІОНІЗМ, у, ч. Єврейський рух, 

який виступає за єдність євреїв із 
Різних країн на основі спільності 
•хньої історичної батьківщини, за 
переселення всіх євреїв до Палес¬ 
тини й відродження там біблійної 
•зраїльської держави □ сіоніст, сіо¬ 
ністка, сіоністський. 
СІПАТИ, аю, аєш, недок. 1. Тяг¬ 

нути рвучкими, різкими рухами. 2. 
Робити різкі рухи якоюсь частиною 
т,ла (головою, ногами тощо). 3. Над¬ 

мірно турбувати, хвилювати, триво¬ 
жити кого-небудь. • набридати. 4. 
Викликати судорожне тремтіння. 
• трястй. □ сіпанйна, сіпання, 
сіпнути, присл. сіпом; сіпонути, 
сіпонутися. 
СІРИЙ, а, е. 1. Колір, середній 

між білим і чорним; барва попелу; 
блідий, з відтінком такого кольору 
(про обличчя). 2. Хмарний, похму¬ 
рий (про погоду, день тощо). 3. де¬ 
рен. Нічим не примітний, невираз¬ 
ний; позбавлений яскравості, 
оригінальності. □ сіренький, сіре¬ 
сенький, сіризна, сірина, сірість, 
сіріти, сірішати. 
СГРКА, и, ж. 1. Хімічний елемент, 

легкозаймиста речовина блідо-жов¬ 
того кольору, яку застосовують 
у різних галузях діяльності (промис¬ 
ловість, медицина, військова спра¬ 
ва тощо). 2. Жовта жирна речовина, 
яка утворюється на стінках вушного 
каналу. □ сірковйй, сіркувати. 
СІРНЙК, а, ч. Тонка дерев’яна 

паличка з голівкою із легкозаймис¬ 
тої речовини, що загоряється від 
тертя. □ сірниковий, сірничкбвий, 
сірнйчниця, сірничок. 
СІРОМА, и, 1. ч. і ж. Незаможна 

людина. • бідняк. 2. ч. і ж. Нещас¬ 
на людина, що викликає співчуття. 
• бідолаха. 3. ж, збірн., іст. Козаць¬ 
ка біднота на Запорізькій Січі. 
• голбта. 
сіроманець, нця, «/.; у зверт. 

сіроманцю. Уживається як сталий 
епітет до слова «вовк». 
СГЧЕНЬ, чня, ч. Назва першого 

місяця календарного року. □ січ¬ 
невий. 
сгяти, сію, сієш, недок. 1. Ки¬ 

дати зерно, насіння в оброблену 
землю для їх проростання й отри¬ 
мання врожаю. 2. Поміщати мікро¬ 
організми в живильне середовище 
для вирощування. 3. Пропускаючи 
що-небудь через сито, відокремлю¬ 
вати менші частки від більших, очи- 
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щати від домішок. □ сівалка, сівба, 
сїялка, сїялковий, сіяльник, сіянець, 
сіяний, сіянка, сіяння. 
сіЯти, яю, яєш, недок. 1. Ви¬ 

промінювати рівне, яскраве світло, 
яскраво світитися. 2. Блищати, 
відбиваючи світло, промені. 3. пе¬ 
рен. Блищати, світитися, переваж¬ 
но від щастя, радості, вдоволення 
тощо (про очі), • сяяти. 
СКАБРЕЗНИЙ, а, е. Непристой¬ 

ний за змістом, своєю суттю. • со¬ 
роміцький. 
СКАВУЛ ГТИ, лю, лйш, недок. 1. 

Повискувати жалібно, радісно або 
з нетерпінням, стиха вити (про со¬ 
бак та ін. тварин). 2. Жалібно сто¬ 
гнати, плакати (про людину). 3. де¬ 
рен. Набридати кому-небудь зі 
скаргами, докорами; плакатися. 
• скавчати, скавучати. 
СКАЖЕНИЙ, а, е. 1. Хворий на 

сказ; який сказився. 2. Несамови¬ 
тий, нестямний; який легко втрачає 
самовладання у гніві. 3. перен. 
Дуже сильний. □ скаженість, ска¬ 
женіти, присл. скажено. 
СКАКАТИ, скачу, скакаєш, не¬ 

док. 1. Робити стрибки. • стрибати. 
2. Пересуватися з місця на місце, 
роблячи стрибки. 3. Переходити від 
одного до іншого, порушуючи по¬ 
слідовність. 4. Бігти навскач, з вели¬ 
кою швидкістю (про коней). □ ска¬ 
калка, скакальний, скакання, 
скакнути, скаковий, скакбвище, ска¬ 
конути, скакун. 
СКАЛИТИ, лю, лиш, недок. 1. 

Розсуваючи губи, відкривати, пока¬ 
зувати зуби. 2. Трохи примружува¬ 
тися; злегка прикривати повікою око. 
СКАЛЬП, а, ч. У деяких пле¬ 

мен — волосся зі шкірою, здерте 
з голови переможеного ворога як 
воєнний трофей. □ скальпель, 
скальпбваний, скальпування, скаль¬ 
пувати. 
СКАНДАЛ, у, ч. 1. Подія, випа¬ 

док, що набули розголосу й ганб- 

лять їх учасників. 2. Галаслива 
сварка. • бешкет. □ скандалити, 
скандаліст, скандалістка, скандаль¬ 
ний, скандальність, присл. скан¬ 
дально; скандальчик. 
СКАНДУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. 

Вимовляти чітко, виділяючи наголоше¬ 
ний склад у кожній строфі вірша 2 
Голосно й одночасно вигукувати сло¬ 
во, число і т. ін. під час демонстрацій, 
спортивних змагань тощо. □ присл 
скандовано; скандування. 
СКАНУВАТИ, ую, уєш, недок. Не¬ 

перервне упорядковане поелемент- 
не переглядання простору чи об’єкта, 
яке здійснюється за допомогою пе¬ 
реміщення променя або пучка про¬ 
менів. □ сканер, сканування. 
СКАНЬ, і, ж. 1. Тонкий скруче¬ 

ний золотий, срібний або мідний 
дріт для виготовлення ажурних візе¬ 
рунків. 2. Виріб із таким візерун¬ 
ком. • філігрань 
СКАРБ, у, ч. 1. Коштовності, 

гроші, цінні речі. □ скарбець, 
скарбівнйк, скарбівнйця. 2. перен. 
Хто- або що-небудь надзвичайної 
цінності, з винятковими достоїнства¬ 
ми, якостями. 3. Господарські, до¬ 
машні речі; майно, пожитки. 
СКАРГА, и, ч. 1. Висловлення не¬ 

задоволення, нарікання на неприєм¬ 
ності, біль, горе тощо. 2. Офіційна 
письмова чи усна заява про не¬ 
законні або неправильні дії особи, 
установи. □ скарження, скаржи¬ 
теся), скаржлйвий, скаржнйк, 
присл. скаржно. 
СКАТ1, а, ч. Велика хижа риба із 

плоским тілом і вузьким хвостом. 
СКАТ2, а, ч. Колесо автомобіля, 

а також комплект гумових деталей 
автомобільного колеса. 
СКАТЕРТЙНА, и, ж. Виготовле¬ 

ний із тканини особливого ґатунку 
або зв’язаний виріб, яким покрива¬ 
ють стіл. □ скатерка, скатертйнка. 
СКАФАНДР, а, ч. Герметичний 

костюм із відповідним споряджен- 
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ням, призначений для підводних, ви¬ 
сотних і космічних робіт. 
СКВЕР, у, ч. Озеленена ділянка 

для відпочинку в населеному пункті; 
може мати і декоративне призна¬ 
чення. 
СКЕЛЯ, і, рідше СКАЛА, и, ж. 

Кам’яна брила або гора зі стрімки¬ 
ми схилами та гострими виступа¬ 
ми. □ скелистий, скелля, скелястий, 
скелястість, скельний. 
СКЕПСИС, у, ч. Сумнів, недовіра 

до чого-небудь. □ скептик, скеп¬ 
тицизм, скептйчний, присл. скептйч- 
но; скептйчність. 
СКИБА, и, ж. 1. Смуга, шар 

землі, яку вивертає плуг під час 
оранки. 2. Відрізаний великий плос¬ 
кий шматок чого-небудь. □ скибй- 
на, скибйща, скйбка. 
скйглити, глю, лиш, недок. 1. 

Підвивати, жалібно чи радісно по¬ 
вискувати. • скавучати. 2 перен. 
Набридливо скаржитися, жалітися 
на що-небудь. • плакатися. □ скиг¬ 
лій, скигління. 
СКИМГТИ, млю, мйш, СКИМ- 

ЛІТИ, СКІМЛИТИ, млю, млиш, 
недок. Видавати протяжні, жалібні 
звуки; тихо плакати. □ скиміння, 
скимління, скймлячий, скімлячий. 
СКИПАТИ,а ю, аєш, недок. 1. До¬ 

ходити до стану кипіння • закипа¬ 
ти. 2. Пінитися, бушувати (про море, 
річку тощо). 3. перен. Збуджувати¬ 
ся, дратуватися. 4. Щільно з’єдна¬ 
тися, зліпитися; прикипіти 
СКИПИДАР, у, ч. Летка скла¬ 

дова частина смоли хвойних дерев; 
безбарвна прозора рідина з харак¬ 
терним запахом, використовувана 
для розчину смоли, жирів, лаків, 
каучуку тощо. □ скипидарити, ски¬ 
пидарний. 
СКИРТА, и, ж. Великий стіг сіна, 

соломи або необмолочених снопів 
хліба, щільно укладених певним 
способом для зберігання просто 
неба. □ скйртище, скиртбваний, 

скиртовйй, скиртувальний,скирту¬ 
вальник, скиртувати. 
СКИТ, у, ч. 1.У православних мо¬ 

настирях — невелике житло ченців- 
самітників, розташоване віддалік 
від основних монастирських буді¬ 
вель. 2. Старообрядний монастир 
або невелике поселення монастир¬ 
ського типу в безлюдній місцевості. 
□ скитальник,скитальниця,скита- 
льницький, скиток, скйтський, ски¬ 
тувати. 
скитАтися , аюся, аєшся, не¬ 

док. Блукати, не маючи постійного 
місця проживання. • поневірятися. 
□ скитальник, скитальниця, ски- 
тальство, скитання. 
СКІПАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док. Чіплятися, приставати до кого- 
небудь. 
СКГПЕТР, а, ч. Оздоблена кош¬ 

товним камінням та різьбленням 
палиця, що є символом, знаком 
царської влади. • берло. 
СКІСНЙЙ, а, е. Який відхиляєть¬ 

ся від горизонтального або верти¬ 
кального положення; розташований 
під кутом до лінії, площини. • по- 
хйлий. 
СКЛАД1, у, ч. 1. Відповідно об¬ 

ладнане місце, будівля, приміщен¬ 
ня для зберігання продуктів, мате¬ 
ріалів тощо. 2. Сукупність окремих 
частин, що утворюють єдине ціле. 
□ складськйй. 
СКЛАД2, у, ч. Характерні особ¬ 

ливості (розуму, вдачі, думок і т. ін.) 
людини. 
СКЛАДЕНЬ, дня, ч. 1. Предмет, 

який складається. 2. Складана ікона 
з двох, трьох чи кількох частин. 
СКЛАДНИЙ, а, е. 1.3 гарно збу¬ 

дованими, пропорційно витримани¬ 
ми частинами тіла. 2. Добре побу¬ 
дований, скомпонований. • зв’язний 
(про твір, мову тощо). 
СКЛАДНИЙ, а, е. 1. Який має 

кілька частин, елементів і т. ін. 2. 
Який має різноманітні і суперечливі 
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якості, властивості, особливості (про 
людину, її вдачу, почуття тощо). 3. 
Важкий для розуміння і виконан¬ 
ня. □ складність, складнішати, 
присл. складно. 
СКЛЕП, у, ч. Закрите підземне 

приміщення для зберігання трун із 
померлими. 
СКЛЕПГННЯ, я, с. Опукле по¬ 

криття або перекриття, що з’єднує 
стіни, підпори споруд, мостів тощо. 
□ склепінний, склепінчастий. 
СКЛЕРОЗ, у, ч. 1. Процес в ор¬ 

ганізмі тварини й людини — роз¬ 
ростання сполучної тканини в су- 
аинах мозку, серці і т. ін. 2. 
Погіршення пам’яті. • забудьку- 
затість. □ склербзний, склербтик, 
жлеротйчка, склеротйчний. 
СКЛИКАТИ, а ю, аєш, не док:, 

ЗКЛЙКАТИ, скличу, СКЛЙЧЄШ, ДОК. 

. Збирати разом усіх або багатьох 
:а допомогою крику, сигналу тощо. 
\. Збирати членів колегіального 
>ргану, учасників наради тощо для 
иконання певних робіт, прийняття 
чшень і т ін. 
СКЛО, а, с. 1. Прозора речови- 

а, яку одержують плавленням 
хімічною обробкою кварцового 

іску з іншими домішками. 2. Виріб 
} такої речовини. 3. Посуд або 
удожні вироби з такої речовини. 
1 склйстий, склйти, склянйй, скля- 
іти, склянка, скляр, склярство, 
<лярський. 
СКНАРА, и, ч. і ж:, у зверт. 
шаро. Надміру скупа, жадібна 
одина. □ скнарий, скнаристий, 
снарити, скнарість, скнарування, 
скнгїи, ЇЮ, ІЄШ, НЄДОК. 1. Вести 

‘здіяльне, позбавлене мети, смис- 
г життя. • животіти, нйдіти. 2. 
учитися, жити в тяжких умовах. 
Ставати фізично слабим, безси- 
ти. 4. перен. Існувати без розвит- 
, занепадати. 
СКОБА, й, ж. Зігнута металева 
ужка, що служить для скріплю¬ 

вання чогось, ручкою або опорою 
в підніманні, триманні тощо. 
СКОВУВАТИ, вую, вуєш, недок.\ 

СКУВАТИ, скую, скубш, док. 1. 
Виготовляти куванням, виковувати. 
2. перен. Позбавляти можливості 
рухатися або обмежувати її; зава¬ 
жати, перешкоджати легкості, сво¬ 
боді рухів. 3. перен. Перешкоджати 
свободі дій; позбавляти можливості 
вільно діяти. 4. Щільно оточувати, 
охоплювати з усіх боків. 5. перен. 
Робити твердим, заморожуючи; 
вкривати льодом (про ставок, річку 
та ін.). 
СКОЛІОЗ, у, ч. Викривлення 

хребта в людини. 
СКОПИЩЕ, а, с. Велика кіль¬ 

кість тварин, людей і т. ін., що пе¬ 
ребувають в одному місці. 
СКОРБГТИ, блю, бйш, не док. 

Переживати, страждати від чого- 
небудь. • печалитися. □ скбрбний, 
скорббта, скорббтний, скорботність, 
присл. скорббтно. 
СКОРИЙ, а, е. 1. Який швидко 

рухається, відбувається в швидко¬ 
му темпі. • швидкйй. 2. Який 
здійснюється без затримки, в корот¬ 
кий проміжок часу. 3. Бистрий, 
стрімкий у своїх діях, рішеннях. 
• мотбрний, спрйтний. 
СКОРО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову ско¬ 
рий, напр.: скоропис, скоростйглий, 
скоростріл, скорохвацький і т. ін 
СКОРОДЙТИ, джу, диш, недок. 

Розпушувати землю бороною, граб¬ 
лями. • боронувати. 
СКОРОМНИЙ, а, е 1 Стосуєть¬ 

ся їжі, виготовленої з м’яса або мо¬ 
лока і забороненої церковними пра¬ 
вилами для вживання у визначені 
(пісні) дні. 2. перен. Непристойний, 
цинічний. □ скорбмитися, скором¬ 
не, скоромник, скорбмниця, присл 
скоромно. 
СКОРОЧУВАТИ, у ю, уеш, не¬ 

док:, СКОРОТИТИ, скорочу, ско- 
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ротиш, док. 1. Робити що-небудь 
коротшим. 2. Зменшувати, обмежу¬ 
вати кількість, об’єм, величину. 3. 
мат. Виражати у менших числах 
яке-небудь відношення, поділити 
обидві його частини на одне й те ж 
число. 
СКОРПІОН, а, ч.\ у зверг, скор¬ 

піоне. 1. Отруйна комаха ряду па¬ 
вукоподібних, поширена в країнах 
з теплим і жарким кліматом. 2. Су¬ 
зір’я Північної півкулі неба з яскра¬ 
вою зіркою Антарес. 
СКОРЯТИ, яю, яеш, недок.; ско- 

РЙТИ, скорю, скориш, док. 1. За¬ 
войовувати, підкоряти країну, місто 
і насильно встановлювати свою вла¬ 
ду. 2. лерен. Повністю оволодівати 
чим-небудь, робити придатним для 
використання. • освоювати. 3. 
Підкоряти своїй волі, впливові, вик¬ 
ликаючи довір’я, любов, симпатії. 
СКОСА, присл. Про погляд: ди¬ 

витися не прямо, скосивши очі. 
СКОТ, у, а, ч. Четвероногі свій¬ 

ські сільськогосподарські тварини. 
□ скотар, скотарити, скотарник, 
скотарня, скотарство, скотарювати, 
скотйна, скотинячий. 
СКОТЧ, а, ч. Клейка неширока 

стрічка для пакування, згорнута 
у рулончик. 
СКОЧИТИ, чу, чеш, док. 1. Зро¬ 

бити стрибок куди-небудь. 2. Швид¬ 
ко встати, піднятися. 3. Швидко схо¬ 
дити, з’їздити. 4. Не утримавшись 
на чомусь, упасти. 
скрашувати, ую, уєш, недок:, 

СКРАСИТИ, скрашу, скрасиш, док. 
1. Робити красивішим, привабливі¬ 
шим, приховуючи недоліки, вади 
і т. ін. 2. Своєю наявністю, присут¬ 
ністю надавати кому-, чому-небудь 
привабливого вигляду. 
СКРЕГІТ, готу, ч. 1. Різні скри¬ 

пучі звуки, утворювані сильним тер¬ 
тям кам’яних, металевих, дерев’яних 
предметів. 2. Звуки, утворювані тер¬ 
тям верхнього ряду зубів об нижній. 

□ скреготати, скреготання, скрегот¬ 
ливий, скреготуха. 
СКРЕКІТ, коту, ч. 1. Різкі короткі 

й часті, схожі на тріск звуки, які 
видають деякі комахи, птахи тощо. 
2. перен. Такі звуки, утворювані 
роботою мотора, інших механізмів. 
□ скрекотання, скрекотати, скреко¬ 
тіння, скрекотнява,скрекотуха. 
СКРЕПЕР, а, ч. Будівельна зем¬ 

лерийно-транспортна машина 
з підйомно-поворотним ковшем і но¬ 
жами для зрізання шарів ґрунту. 
□ скреперист, скреперйстка, скре¬ 
перний. 
СКРЕСАТИ, аю, аеш, недок; 

СКРЕСНУТИ, ну, неш, док Звіль¬ 
нятися від криги (про ставки, річки 
і т. ін.). □ скрес, скресання, скрес¬ 
лий. 
СКРИВАТИ, аю, аєш, недок.; 

СКРЙТИ, скрйю, скрйєш, док. 1. 
Поміщати кого-небудь у потайному 
місці, щоб не побачив сторонній. 
• переховувати 2. Не давати 
можливості іншим помітити, вияви¬ 
ти. • приховувати. 3. Не говорити, 
не розповідати комусь про що-не¬ 
будь, приховувати щось. 
СКРИЖАЛЬ, і, ж. 1. Дошка, пли¬ 

та з написаним на ній священним, 
культовим текстом. 2. перен. Те, 
куди занесено для зберігання 
пам’ятні події, дати, імена тощо. 
СКРИНЯ, і, ж. Великий ящик із 

кришкою і замками для зберігання 
одягу, коштовностей тощо. □ скрйн- 
ник, скриняр, скрйнька, скриньовйй, 
скриньчйна. 
СКРИП, у, ч. Різкі високі звуки, 

утворювані тертям, стисканням 
предметів або їх частин. □ скрипін¬ 
ня, скрипіти, скриплйвий, присл. 
скриплйво; скрйпнути, скрипучий. 
СКРИПАЛЬ, я, ч.\ узверт. скри¬ 

палю. Музикант, який грає на 
скрипці. □ скрипалька. 
СКРЙТНИЙ, а, е. 1. Який при¬ 

ховує свої почуття, настрій, думки, 
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іеохоче спілкується З ІНШИМИ. 

* замкнутий. 2. Який приховують 
зід людських очей. • таємний. 
З скрйтниця, скрйтність, присл. 
жрйтно. 
СКРОМНИЙ, а, е. 1. Який не 

тідкреслює свої заслуги, достоїн- 
тва, не хизується ними. 2. Стрима- 
іий у поведінці, вихований. 3. Який 
іе вирізняється серед інших, не має 
йяких особливих ознак, рис тощо. 
З скрбмник, скромниця, скрбмни- 
іати, скрбмність, присл. скромно; 
кромнйга. 4. Недостатній щодо 
юзмірів, кількості, якості і т. ін. 
СКРОНЯ, і, ж. Бокова частина 
ерепа від вуха до лоба. 
СКРУПУЛЬОЗНИЙ, а, е. Над- 

вичайно точний, детальний. • ре- 
ельний. □ скрупульозність, присл. 
крупульбзно. 
СКРУТА, и, ж. 1. Складні, тяжкі 

бставини; труднощі; тяжкий пері- 
д у житті когось. 2. Тяжке матері- 
льне становище. • нестатки, нужда. 
СКРУТЕНЬ, тня, ч. Щось скру- 
ене трубкою, кільцем, клубком 
звичайно про жмут соломи, сіна, 
рядива). 
СКРУТНИЙ, а, е. Я кий виражає 
ум, журбу. • скорббтний. 
скУдний, а, е. 1. Невеликий за 

ількістю. • недостатній. 2. Бідний, 
дноманітний. 
СКУЛЬПТУРА, и, ж. 1. Вид обра- 

отворчого мистецтва, твори якого 
ають об’ємну або рельєфну фор- 
у і виконуються ліпленням, вис¬ 
уванням, різьбленням, виливанням 
ощо. 2. Твір цього виду мистецтва. 
1 скульптор, скульптурка,скульп- 
урний, скульптурність, присл. 
кульптурно. 
СКУПЙЙ, а, е. 1 Який надміру, 

о жадібності ощадливий, уникає 
итрат. □ скупердяга, скупердя, 
купердяйство, скупйтися, скупість, 
чупїшати. 2. Стриманий, слабкий 
своєму вияві. 

СКУТЕР, а, ч. Ш видкохідне 
спортивне судно — легкий ковзний 
човен із плоским дном і підвісним 
двигуном. 
СКУТІСТЬ, тості, ж. Відсутність 

невимушеності, легкості, природ¬ 
ності. 
СКУЧАТИ, аю, аєш, недок., 

СКУЧИТИ, чу, чиш, док. І. Відчу¬ 
вати нудьгу. • нудьгувати. 2. Тужи¬ 
ти через відсутність кого-, чого-не¬ 
будь, сумувати без когось, чогось. 
СЛАБИЙ, а, е. 1. Незначний си¬ 

лою, ступенем вияву; неяскравий, 
тьмяний (про світло, колір тощо), не¬ 
голосний, тихий (про голос, спів 
і т. ін.). 2. Хворий; з неміцним здо¬ 
ров’ям. • недужий. 3. Який має 
невелику фізичну силу. • знесиле¬ 
ний. 4. Який не має великої влади, 
сили, впливу. • неавторитетний. 5. 
Який не відзначається твердістю, 
стійкістю, вольовим і рішучим ха¬ 
рактером. 6. Непереконливий, необ¬ 
грунтований. 7. Який не досяг 
потрібного рівня розвитку; недоско¬ 
налий щодо знань, навиків, худож¬ 
ності тощо. • відсталий. □ слабак, 
слабенький, слабина, слабість, сла¬ 
біти, слабішати, слабкйй, слабнути. 
СЛАБО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову 
слабйй, напр.: слабовільний, слабо¬ 
духий, слабохарактерний і т. ін. 
СЛАВА', и, ж.; у зверт. славо. 

Широка популярність як наслідок 
шанування чиїхось заслуг, таланту, 
справ тощо. □ славетний, славити, 
славлення, присл. славно; славосло¬ 
вити. 
СЛАВА2. Вигук, який виражає 

схвалення, визнання і т. ін. 
СЛАЙД, а, ч. 1. Рухоме сидіння 

у спортивному човні, яке уможлив¬ 
лює краще використання сили ніг 
гребця і подовжує занесення весел. 
2. Кольоровий діапозитив. 
СЛАЛОМ, у, ч. 1 Змагання на 

швидкість спуску з гір на лижах за 
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маршрутом, що має звивисту фор¬ 
му і позначений контрольними 
віхами, прапорцями. 2. Змагання зі 
спуску гірськими потоками на оди¬ 
ночних байдарках. □ слаломіст, 
слаломний. 
СЛЕНГ, у, ч. Слова і вирази 

в усній мові, використовувані людь¬ 
ми певних вікових, професійних, 
соціальних прошарків. 
СЛЙВА, и, ж. 1. Садове і лісове 

плодове дерево або кущ із сокови¬ 
тими плодами фіолетового, синього 
або жовтого кольору з великою дов¬ 
гастою кісточкою. 2. Плід цього де¬ 
рева або куща. □ слйвка, сливнйк, 
сливовий, слив’янка. 
СЛИВЕ. присл. Так, що трохи не 

вистачає до чого-небудь. • майже. 
СЛИЗ, у, ч. 1. В’язка рідина, що 

виділяється деякими клітинами 
рослин, тварин і людини. 2. Слизь¬ 
кий, в’язкий наліт на поверхні чого- 
небудь, що виникає від вогкості 
і бруду. 
СЛ ИЗЬКЙЙ, а, е. 1. Дуже глад¬ 

кий, який майже не утворює тертя, 
на якому важко втриматися, встоя¬ 
ти; ненадійний, небезпечний. • ков- 
зкйй. 2. Вкритий слизом; містить 
слиз або схожий на слиз. 3. перен. 
У якому приховано щось небезпеч¬ 
не, сумнівне, двозначне тощо. • не¬ 
певний, нещйрий. 
СЛИМАК, а, ч.\ узверт. слима¬ 

че. 1. Безхребетна тварина роду че¬ 
ревоногих молюсків. • равлик. 2. 
перон. Безхарактерна, нікчемна лю¬ 
дина. 
СЛЙНА, и, ж. Речовина, що 

виділяють особливі залози в ро¬ 
товій порожнині людини та хре¬ 
бетних тварин, зволожує ротову 
порожнину й сприяє перетрав¬ 
ленню їжі. □ слйнити, слйнка, 
слйнний, слйнявий, слинькб, сли¬ 
нявчик. 
СЛІД1, у, ч. 1. Відбиток чогось 

(ноги, лапи і т. ін.) на якій-небудь 

поверхні. 2. Подряпина, рубець, пля¬ 
ма і т. ін., залишені чим-небудь; знак 
від чогось. 3. Те, що уціліло, зберег¬ 
лося від руйнування, нищення, заги¬ 
белі і т. ін. □ слідйти, присл. слідкбм; 
слідкування, слідкувати, присл. 
слідбм. 
СЛІД2. Необхідно, потрібно, вар¬ 

то. • треба. 
СЛІДСТВО, а, с. 1. Вивчення 

і з’ясування обставин, пов’язаних зі 
злочином чи іншим правопорушен¬ 
ням. 2. Особи, які провадять ви¬ 
вчення і з’ясування обставин злочи¬ 
ну чи інших правопорушень; слідчі. 
□ слідчий. 
СЛІПИЙ, а,е Позбавлений зору, 

здатності бачити. • незрячий. 
□ сліпйти, сліпнути, сліпнучий, 
присл. сліпо; сліпучий, сліпота, 
сліпуватий, сліпучість, присл. 
сліпцем. 
СЛІПО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову сліпйй 
у 1 знач., напр.: сліпоглухйй, сліпо¬ 
окий, сліпорбджений і т. ін. 
СЛОВО, а, с. 1. Мовна одини¬ 

ця, що виражає поняття про пред¬ 
мет або явище об’єктивного світу. 
2. Мова, мовлення. 3. Висловлю¬ 
вання, фраза. 4. Обіцянка ви¬ 
конувати що-небудь; згода. 5. 
Публічний виступ. 6. тільки ми. 
Літературний текст до вокального 
твору. □ словеса, словесний, сло¬ 
весник, словесність, словечко, слов- 
нйк, словникбвий. 
СЛОВО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову слбво 
у 1 знач., напр.: словоблуд, слово- 
вжйток, словозміна, словотвір, 
словотворчість і т. ін. 
СЛОїК, а, ч. 1. Висока посудина 

зі скла, глини, фаянсу і т. ін. майже 
циліндричної форми з трохи звуже¬ 
ною верхньою частиною; скляна, 
глиняна або фаянсова банка. 2. Фла¬ 
кон, у якому тримають ліки, пома¬ 
ду і т. ін. 
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слонЯтися. ЯЮСЯ, ЙЄШСЯ, не- 
док. Ходити в різних напрямках, не 
маючи певної мети. • тинятися. 
СЛУГА, и, ч.\ узверт. слуго. Осо¬ 

ба, яка служить кому-, чому-небудь, 
захищає чиїсь інтереси. □ слугува¬ 
ти, служака, служанка, служебка, 
служитель, служник, служнйця. 
СЛУЖЙТИ, жу, жиш, недок. 1. 

Працювати, обслуговувати кого-, що- 
небудь. 2. Бути слугою (у 1 знач.), 
прислугою; виконувати роботу за 
наймом. 3. Працювати на користь 
кого-, чого-небудь, в ім’я когось, чо¬ 
гось; бути корисним комусь, чомусь. 
4. Перебувати на військовій службі, 
бути військовим. 5. Виконувати 
своє призначення, роль. □ служба, 
службїст, служббвець, службовий, 
служитель, служіння. 
СЛУХАТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Спрямовувати слух на звуки; сприй¬ 
мати що-небудь слухом. • чути. 2. 
Публічно розглядати судову спра¬ 
ву, вивчаючи матеріали слідства, 
:відчення сторін тощо. • розглядати. 
3. Бути присутнім, вивчаючи щось, 
і. Дотримуватися чиїхось порад, 
ірохань, повчань. • слухатися. 
□ слухавка, слуханий, слухання, слу- 
сацький, слухач, слухняний, слух- 
іянство, слуховий. 
СЛУШНИЙ, а, е. 1. Н айбільш 

ірийнятний, зручний, вигідний за 
іаних обставин, у даному разі; по¬ 
дібний за даних обставин. 2. Який 
пдповідає істині і заслуговує на 
гвагу. • правильний, справедливий, 
іажлйвий. □ присл. слушно. 
СЛЬОТА, й, ж. Хмарна, сира 

югода з дощем або мокрим снігом, 
з багном на землі. □ сльотавий, 
льотйти, сльотлйвий, сльбтний. 
СЛЮДА, й, ж. Прозорий шару- 
атий мінерал класу силікатів, ши- 
око використовуваний у техніці. 
] слюдйстий, слюдяний. 
СЛЮСАР, я, ч.\ у зверт. слю- 
арю. Робітник, який обробляє ме¬ 

тали ручним або механізованим 
інструментом, складає, ремонтує 
машини і механізми. □ слюсарний, 
слюсарня, слюсарство, слюсар¬ 
ський, слюсарювання, слюсарю¬ 
вати. 
СМАГА, смагй, ж. 1. Золотисто- 

коричневий або темно-коричневий 
колір шкіри людини, набутий під 
дією сонячного проміння та вітру. 
• засмага. 2. Сильне бажання пити. 
• спрага. 3. Наліт у роті, на губах 
від спраги; пересохла плівка на гу¬ 
бах від підвищеної температури, 
гарячки тощо. □ смаглий, смаглій, 
смаглість, смаглішати, смаглявий, 
смаглявіти. 
СМАЖИТИ, смажу, смажиш, 

недок. 1. Готувати їжу на вогні, на 
пару без використання води. 2. 
Сильно гріти, припікати (про сон¬ 
це). • палйти, пектй. □ смажений, 
смаженйна, смаження, смаженя, 
смажитися, смажіння. 
СМАК, у, ч. 1. Зовнішнє чуття 

людини й тварини, що виникає 
в разі подразнення слизової обо¬ 
лонки язика харчовими та деяки¬ 
ми нехарчовими речовинами. 2. 
Якість і властивості їжі й питва, 
що відчувається під час уживан¬ 
ня. 3. перен. Розвинуте почуття 
прекрасного, здатність до оцінки. 
4. Схильність, любов до чогось, за¬ 
цікавленість чимось. • уподоба¬ 
ння. 5. Манера, стиль, зразок. 
□ смаківщйна, смакований, сма¬ 
кування, смакувати. 
СМАЛИТИ, лю, лиш, недок. 1. 

Обпалювати вогнем, очищаючи 
від щетини, залишків пір’я і т. ін. 
2. перен. Сильно гріти (про сон¬ 
це). • пектй, палйти. 3. Палити 
тютюн, цигарку, люльку. 4. Інтен¬ 

сивно стріляти з вогнепальної 
зброї. 
СМАЛЕЦЬ, льцю, ч. Жир, витоп¬ 

лений із свинячого здору; взагалі 
будь-який жир. 
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СМАРАГД, у, ч. Прозорий кош¬ 
товний камінь яскраво-зеленого ко¬ 
льору. □ смарагдовий. 
СМЕРДГТИ, джу, дйш, недок. 1. 

Мати, виділяти неприємний запах; 
погано пахнути. 2. Курити не¬ 
приємні на запах цигарки, люльку. 
3. Бути огидним. □ смердота, смер¬ 
дючий, смердючість. 
СМЕРКАТИ, ає, аеш, недок. 1. 

Темніти після заходу сонця. • ве¬ 
чоріти, сутеніти. 2. перен. Закінчу¬ 
ватися, наближатися до кінця. 
□ смерк, смеркання, смеркнути, 
смерковий, присл. смерком. 
СМЕРТЬ, і, ж.\ у зверг, смерте. 

1. Припинення життєдіяльності 
організму і загибель його; припи¬ 
нення біологічного обігу речовин 
в організмі або його частині. 2. 
Припинення існування людини, тва¬ 
рини. • кончйна, скін. □ смертель¬ 
ний, смертельність, присл. 
смертельно; смертний, смертник, 
смертницький, смертність, присл. 
смертно. 
СМЕРЧ, у, ч. Повітряний вихор, 

що має велику руйнівну силу, ви¬ 
никає в грозовій хмарі, поширюю¬ 
чись згори донизу у вигляді стовпа 
або хобота і захоплюючи пісок, воду 
тощо. 
СМИКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Тягнути рвучкими і різкими руха¬ 
ми. • сіпати. 2. Робити різкий рух 
якоюсь частиною тіла. 3. Витягати, 
виривати що-небудь звідкись, із чо¬ 
гось. 4. перен. Набридати кому-не- 
будь настирними вимогами, відво¬ 
лікати від справи. 5. Викликати 
судорожне тремтіння. □ смик, 
смйканий, смикнути, смиконути. 
СМИРЕННИИ, а, е. І. Який усві¬ 

домлює свою мізерність, нік¬ 
чемність; позбавлений гордовитості, 
волі. 2. Лагідний. • покірний. 
О смиренник, смиренниця, сми¬ 
ренність, присл. смиренно; смирен¬ 
ство. 

СМЙРНИЙ, а, е. Лагідний (про 
людину); неноровистий, не злий (про 
тварину). • спокійний. 
СМИСЛ, у, ч. 1. Внутрішній 

зміст, суть чогось; значення. 2. Мета, 
призначення; інколи — користь, 
вигода. 
СМІЛ ЙВИЙ, а, е. 1. Який не знає 

страху, не боїться небезпеки; який 
виражає відвагу, хоробрість. • хо¬ 
робрий, відважний. 2. Який містить 
щось нове, незвичайне, своєрідне; 
нетрафаретний. 3. Небоязкий, не- 
соромливий у поводженні з ін¬ 
шими. 
СМІТТЯ, сміття, с. 1. Дрібні, 

переважно сухі покидьки. 2. Те, що 
не має цінності, значення, не може 
бути використаним. □ смітйна, 
смітйти, смітнйй, смітнйк, смітни- 
кбвий, сміттяр. 
СМОГ, у, «/.Густий туман, зміша¬ 

ний з димом, кіптявою, газами, що 
скупчується над великими містами 
та промисловими центрами. 
СМОК, а, ч. Механізм для нака¬ 

чування або викачування рідини, 
газів. 
СМОКІНГ, а, ч. Чорний піджак 

з довгими, обшитими шовком вило¬ 
гами; один із видів вечірнього кос¬ 
тюма. 
СМОЛА, й, ж. 1. Липкий пахучий 

сік, який виділяють хвойні й деякі 
інші рослини. 2. Темна в’язка з не¬ 
приємним запахом речовина, що 
утворюється вході сухої перегонки 
дерева; деревний дьоготь. 3. тільки 
ми. Органічні речовини, які одер¬ 
жують синтетичним способом і ви¬ 
користовують у різних галузях 
промисловості. □ смолений, смо- 
лйльний, смолйстий, смолйти, смо¬ 
ління, смолкйй, смолянйй, смоляр, 
смолярня, смольний. 
СМОЛО... Перша частина склад¬ 

них слів, яка відповідає слову 
смола, напр.: смологон, смолокур¬ 
ня, смолоскйп і т. ін. 
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СМОРІД, роду, У. Неприємний, 
вонючий запах. □ смердіти, смо¬ 
рідний. 
СМУГЛИЙ, а, е. Темнуватого 

забарвлення (ттро шкіру); який має 
темну шкіру. □ смуглість, смуглй- 
вий, смуглявість, смуглявіти, смуг¬ 
лявка, присл. смугляво; смуглястий. 
СМУХ, у, ч. 1. Шкурка, хутро но¬ 

вонародженого ягняти. • смушок. 2. 
Густий волосяний покров ссавців. 
• шерсть. □ смухатий, смушкар, 
смушок. 
СНАГА, й, ж. 1. Фізичні сили, 

можливості; життєздатність, внут¬ 
рішні сили тощо. 2. Творчий запал, 
завзяття; пристрасть до чогось; ду¬ 
шевний стан. 3. Спрага, жага. 
СНАЙПЕР, а, у.; у зверг, снайпе¬ 

ре. 1. Стрілець, що володіє мистец¬ 
твом влучної стрільби. 2. перен. Той, 
кто досяг майстерності, великого 
вміння. 
СНАРЯД, а, ч. 1. Один із видів 

боєприпасів для стрільби з гарма¬ 
ти. • гарматень. 2. Пристрій для 
зиконання спортивних вправ. 3. 
Механізм, апарат, пристрій для 
іровадження певних робіт. 
СНІГОВІЙ, ію, у. Сильний вітер 

з снігом. • завірюха, метелиця. 
СНІГУР, а, ч. Невеликий співу- 

іий птах родини в’юркових із чер- 
юним оперенням грудей у самців 
бурувато-сірим у самок. 
СНІДАНОК, нку, ч. 1. їжа, при¬ 

гачена для споживання вранці. 2. 
сти вранці. 3. Ранковий час, коли 
вичайно їдять (снідають). □ сні- 
іанковий, сніданочок, снідати. 
СНІП, снопа, ч. 1. Зв’язаний 

•беремок зрізаних стебел (з колос¬ 
ами) хлібних злаків та ін. куль- 
ур. 2. Потік променів, іскор, 
огню і т. ін., що розходяться пуч- 
ом. 
СНОБ, у, у.; у зверт снббе. 1. 

)соба, яка беззастережно схиляєть- 
я перед усім, що наявне в арис¬ 

тократичному середовищі (манера, 
мода, смаки). 2. Особа, яка претен¬ 
дує на вишуканий смак, манери 
тощо і з презирством ставиться до 
людей з іншими смаками, манера¬ 
ми тощо. □ снобізм. 
СНОВИГАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Ходити без певної мети, без визна¬ 
ченого напрямку. 2. Переноситися 
з одного предмета на інший, не зосе¬ 
реджуючись ні на чому (про очі, по¬ 
гляд, думки). 
СНОВЙДА, у. і ж. Хворий, що 

виконує несвідомі дії під час нічного 
сну. • лунатик. 
СОБОЛЬ, я, ч. 1. Невеличка хижа 

тварина родини куницевих із тем¬ 
но-коричневим або темно-бурим 
шовковистим пухнастим хутром. 2. 
Хутро цієї тварини; виріб із такого 
хутра. □ соболевий, соболеня, собо¬ 
линий, соболівнйк, соболівнйцтво, 
соболятник,соболйчий. 
СОБОР, у, у. 1. В християнстві — 

збори, з’їзд представників духовен¬ 
ства для вирішення важливих цер¬ 
ковних справ. 2. Головна чи велика 
церква міста; головна церква в мо¬ 
настирі. □ соббрний, соббрність, 
соборянин. 
СОБОРУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Обряд помазання єлеєм тіла тяж¬ 
кохворого або вмираючого. □ со¬ 
борування, соббруватися. 
СОВІСТЬ, і, ж. Усвідомлення 

і відчуття моральної відповідаль¬ 
ності за свою поведінку і вчинки. 
• сумління. □ совісний, сбвісність, 
совістити. 
СОКЙРА, и, ж. Знаряддя для ру¬ 

бання і тесання дерева — насад¬ 
жена на дерев’яний держак заліз¬ 
на лопать із гострим лезом з одного 
боку та обухом — з іншого. 
СОКОТАТИ, очу, бчеш, недок. 

і СОКОТІТИ, очу, отйш, недок 1. 
Видавати короткі, уривчасті звуки 
(про курей). 2. перен. Говорити 
швидко, жваво, безугавно. 
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СОЛДАТ, а, ч.\ узверт. солдате. 
Рядовий військовослужбовець сухо¬ 
путних військ. -Ф- Віддати в солда¬ 
ти — посилати на військову служ¬ 
бу. □ солдатик, солдатка, солдатня, 
солдатство, солдатський, солдат¬ 
чина. 
СОЛДАФОН, а, ч.\ у зверг, сол¬ 

дафоне. 1. Обмежений, некультур¬ 
ний, грубий військовик, інтереси 
якого не виходять за межі профе¬ 
сійних знань і занять. 2. перен. Про 
будь-яку обмежену, некультурну, 
грубу людину. □ солдафбнство, сол¬ 
дафонський. 
СОЛЕ... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову сіль у 1 
знач., напр.: солевар, солестійкий, 
солетворний і т. ін. 
СОЛІДАРНИЙ, а, е. 1. Який ви¬ 

ражає співчуття діям, думкам, 
спільним намірам й інтересам. 2. 
юр. Який відповідає за щось спільно 
з ким-небудь. □ солідаризація, 
солідарність, присл. солідарно. 
СОЛ ГДН И Й, а, е. 1. Добре зроб¬ 

лений, міцний. 2. Поважний, сер¬ 
йозний (про людину). • статечний. 
3. Який добре зарекомендував себе, 
користується авторитетом; на яко¬ 
го можна покластися. 4. Який 
відзначається ґрунтовністю, серйоз¬ 
ністю, глибиною. 5. Який має показ¬ 
ну зовнішність, значний розмірами, 
повнотою. 6. Який досягнув зрілого 
віку. • зрілий. 7. Переконливий. 
П солідність, солідні шати, присл. 
солідно. 
СОЛІДОЛ, у, ч. Густе мастило, 

яким змащують ходові частини ме¬ 
ханізмів, транспортних машин, ус¬ 
таткування. 
СОЛОВЕЙ, в’я, ч. 1. Маленький 

перелітний птах родини горобиних 
•з сірим оперенням, самець якого чу¬ 
дово співає. 2. перен., розм. Люди¬ 
на, яка має гарний, переважно ви¬ 
сокий голос і володіє мистецтвом 
°піву; поет-лірик □ соловейко, со- 

_СОЛЯРКА 

лов’їний, присл. солов’їно; солов’ї¬ 
ха, солов’я, солов’ятко. 
СОЛОВГТИ, ію, ієш, недок. 1. 

Ставати в’ялим, сонним від утоми, 
сп’яніння тощо. 2. Ставати невираз¬ 
ним, тьмяніти (про очі, погляд). 
СОЛОД, у, ч. Продукт штучного 

пророщування зерен хлібних злаків, 
використовуваний у приготуванні 
пива, спирту, дріжджів і т. ін. 
СОЛОДКИЙ, а, е. 1. Який має 

приємний смак, властивий цукрові, 
медові і т. ін. 2. Який викликає при¬ 
ємне відчуття, насолоду (про запах, 
аромат, думки і т. ін.). 3. Сповне¬ 
ний достатку, радості, задоволення; 
щасливий. 4. Надмірно або нещиро 
люб’язний. • улесливий. □ сол од й- 
ти, солоденький, присл. сблодко, 
солоденько. 
СОЛОМА, и, ж. Сухі ясно-жовті 

стебла злакових культур, що лиша¬ 
ються після обмолоту і використо¬ 
вуються як корм скотині, паливо 
тощо. □ соломйна, соломйнка, со- 
ломйстий, соломка, солбм’яний. 
СОЛОНЕЦЬ, нцю, ч. 1. Ґрунт, що 

утворюється з солончаку внаслідок 
вимивання з верхніх шарів водороз¬ 
чинних солей. 2. Озеро або джере¬ 
ло з солоною водою. 3. Ділянка ґрун¬ 
ту із джерелом солоної води. 4. 
Місце, де кладуть, розсипають сіль 
для диких тварин. 
СОЛОНИНА, и, ж., оди. Засоле¬ 

не про запас м’ясо. 
СОЛОНЧАК, у, ч. Ґрунт, який 

у поверхневому шарі містить легко¬ 
розчинні солі у кількості, неспри¬ 
ятливій для вирощування сільсько¬ 
господарських рослин. 
СОЛЯРІЙ, ю, ч. 1. Спеціально об¬ 

ладнане місце для приймання со¬ 
нячних ванн. 2. Сонячний годинник. 
СОЛЯРКА, и, ж., оди. Легкозай¬ 

мистий продукт нафти, який вико¬ 
ристовують як паливо для дизелів, 
мастило для легких механізмів, 
і т. ін. • соляркове мастйло. 
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СОМ, а, ч. Велика прісноводна 
хижа безлуска риба з кількома па¬ 
рами вус. □ сомини, сомик, сомина, 
соминий, сомйсько, сомйіде. 
СОМНАМБУЛІЗМ, у, ч. Розлад 

свідомості, за якого людина в стані 
своєрідного сну автоматично 
робить звичайні дії (ходить, 
перекладає речі і т. ін.) • луна- 
тйзм. □ сомнамбул(а), сомнамбу¬ 
лічний. 
СОН, сну, ч. 1. Фізіологічний стан 

спокою організму людини і тварин, 
ідо супроводжується повною або ча¬ 
стковою втратою свідомості й ос¬ 
лабленням деяких фізіологічних 
процесів. • спання, сплячка. 2. Те, 
що сниться. • сновидіння. □ сонлй- 
вий, сонлйвість, сонний, сбнник, сон- 
нбта, сонькб, сбня. 
СОНМ, у, ч. Велика група, 

зібрання кого-, чого-небудь; велика 
кількість, безліч ЧОГОСЬ, когось. 
• сон ми ще. 
СОНЦЕ, я, с. 1. Центральне не¬ 

бесне світило сонячної системи, що 
має форму гігантської розжареної 
кулі, яка випромінює світло і теп¬ 
ло. 2. Світло й тепло, що випромі¬ 
нюються цим світилом. Д За сон¬ 
ця — протягом денного часу, поки 
видно. 3. перен. Про те (того), що є 
джерелом життя, втіхи, радості для 
когось; те, що освітлює шлях; про¬ 
відна зоря. 4. Центральна зірка 
інших планетних систем. □ соняч¬ 
ний, сбнячність. 5. Гімнастична 
вправа на турніку. 
СОНЦЕ... Пер ша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову сонце 
у 1 знач., напр.: сонцеподібний, 
сонцесхід і т. ін., а також, у 2 та З 
знач., напр.: сонцелйкий, сонцелюб, 
сонцестійкйй, і т. ін. 
соняшник, а, ч.; у зверт. 

соняшнику. 1. Однорічна трав’яни¬ 
ста олійна рослина з високим гру¬ 
бим стеблом і великою жовтою 
квіткою (суцвіттям). □ соняшнико¬ 

вий, соняшничйна, соняшничйння. 2. 
Зрізана голівка або квітка цієї рос¬ 
лини. 3. мн. Поля, на яких ростуть 
ці рослини; самі рослини на цих 
полях. 4. у, збірн. Насіння цієї рос¬ 
лини. 
СОПІЛКА, и, ж. Український на¬ 

родний духовий музичний інстру¬ 
мент із дерева або очерету, який має 
форму порожньої трубки з отвора¬ 
ми. □ сопілкар, сопілковий, со¬ 
пілонька, сопілочка, сопілчйна. 
СОПІТИ, плю, пйш, СОПТИ, пу, 

пйш, недок. 1. Важко дихати носом, 
видавати характерні звуки з при¬ 
свистом. 2. перен. Діючи, працюю¬ 
чи, утворювати звуки з присвистом 
(про машини, механізми). □ со¬ 
пнути, сопун. 
СОПКА, и, ж. Горб або невисока 

гора з круглою вершиною; діючий 
або згаслий вулкан на Далекому 
Сході. 
СОРАТНИК, а, ч:, у зверт. со¬ 

ратнику. 1. Той, хто воює (або вою¬ 
вав) разом з кимось; товариш по 
зброї. 2. Однодумець. • спільник. 
□ соратниця. 
СОРБЕНТ, у, ч. Тверда або рідка 

речовина, що здатна поглинати газ, 
пару, рідину. 
СОРГО, невідм., с. Злакова рос¬ 

лина з волокнистим суцвіттям. 
СОРОКОВУСТ, СОРОКОУСТ, 

а, ч. У православній церкві — мо¬ 
литви по покійникові, читані про¬ 
тягом сорока днів після смерті; со¬ 
роковий день після чиєї-небудь 
смерті. 
СОРОМ1, у, ч. 1. Почуття збенте¬ 

ження, зніяковіння, спричинене не- 
достойними вчинками, діями, пове¬ 
дінкою тощо. 2. Недобра слава, 
безчестя; ганебний вчинок. • ганьба. 
□ соромити, соромитися, сороміт¬ 
ник, соромітниця, сороміцький, со¬ 
ромлення, соромлйвий. 
СОРОМ2, у, у знач. виг. Ужи¬ 

вається для вираження осуду чиі- 
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ХОСЬ недостоиних вчинків, дій, по¬ 
ведінки тощо. 
СОРОЧКА, и, ж. 1. Жіноча або 

дитяча натільна білизна. 2. Чоло¬ 
віча натільна білизна або одяг, що 
носять поверх білизни, для верх¬ 
ньої частини тіла. 3. Захисна обо¬ 
лонка чого-небудь. 4. спец. По¬ 
рожнина в машинах і апаратах, 
призначена для обігу води або 
газу, які охолоджують чи нагріва¬ 
ють що-небудь. 
СОРТ, у, ч. 1. Категорія, різно¬ 

вид якого-небудь товару щодо його 
якості. 2. Культурні рослини, що 
відрізняються від інших рослин цьо¬ 
го ж виду деякими біологічними, 
господарськими й іншими власти¬ 
востями □ сортамент, сортимент, 
сбртність, сортовий, сортувальний, 
сортування,сортувати. 
СОРТО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову сорт, 
напр.: сортозмїнний, сортообмін, 
сортостійкий і т. ін. 
СОСНА, сбснй, ж. 1. Вічнозелене 

хвойне дерево з прямим високим 
стовбуром, довгою хвоєю і невели¬ 
кими шишками. 2. Площа землі, на 
якій ростуть такі дерева.# сосновий 
гай, сосновий ліс, сосняк. 3. перем 
Будівельний матеріал або дрова 
з сосни. □ сосновий, сосонка, со- 
снячок. 
СОТАТИ, аю, аєш, не док. І. Мо¬ 

таючи, витягувати щось звідки-не¬ 
будь. 2. Висмикувати нитки з тка¬ 
нини 
СОТЕ, невідм, с. Страва під со¬ 

усом, приготовлена на великому 
вогні. □ сотейник. 
соти , сот, мн. Чашечки з воску 

У вигляді правильних рядів, ство¬ 
рювані бджолами й осами для збе¬ 
рігання меду і кладки яєць. 
СОТКА, и, ж. 1. Одиниця рахун- 

КУ однакових або однотипних пред¬ 
метів, явищ і т. ін., що дорівнює ста. 
• сто, сотня. 2. Одна сота частина 

якої-небудь одиниці, міри (як пра¬ 
вило, гектара). 
СОУС1, у, ч. 1. Рідка приправа 

до страви. 2. перем. Те, що допов¬ 
нює, супроводжує основне, головне. 
□ сбусний, соусниця. 
СОУС2 у, ч. 1. Сухий матеріал — 

товсті циліндричні палички — для 
створення рисунка, виготовлений із 
пресованої сажі з додаванням клею; 
використовують і як фарбу (мокрий 
соус). 2. Рисунок, виконаний таким 
матеріалом. □ сбусний. 
СОФА, й, ж. М’який широкий ди¬ 

ван з поручнями і низькою спинкою. 
СОФІТ, у, ч. 1. Частина декорації 

на сцені, що зображує небо або сте¬ 
лю. 2. Видна знизу поверхня якої- 
небудь архітектурної деталі. 
СОХНУТИ, ну, еш, недок. 1. 

Втрачаючи рідину, воду, вологу, 
ставати сухим; випаровуватись, зни¬ 
кати (про рідину). 2. В’янути, гину¬ 
ти від несприятливих умов, пошкод¬ 
ження і т. ін. (про рослини). 3. перен. 
Переживати, мучитися. 
СОЦІАЛІЗМ, у, ч. 1. Суспільний 

лад, основою виробничих відносин 
якого є державна і колективна 
власність на знаряддя і засоби ви¬ 
робництва. 2. Учення про побудову 
такого суспільства. □ соціаліст, со- 
ціалістйчний, соціалістка. 
СОЦІАЛЬНИЙ, а, е. Пов’язаний 

із життям і стосунками людей 
у суспільстві. • суспільний. □ соці¬ 
алізація, соціальність, присл. соці¬ 
ально. 
СОЦІОЛОГІЯ, ії, ж. Наука про 

суспільство і закони його розвитку. 
□ соціолог, соціологізація, соціо¬ 
логізм, соціологізування, соціологі- 
зувати, соціологічний. 
СОЦІО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову соці¬ 
альний, напр.: соціограма, соціо¬ 
лінгвістика, соціометрія, і т. ін. 
СОЦІУМ, у, ч. Великий колектив 

людей, спільнота, що характери- 
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зуеться спільністю економічного, 
соціального і культурного життя. 
СОЧЕВЙЦЯ, і, ж. 1. Однорічна 

трав’яниста рослина із родини бо¬ 
бових. 2. збірн. Зерна цієї рослини, 
використовувані для харчування. 
□ сочевйчний. 
сочйти, чу, чйш, недок. 1. Ви¬ 

пускати, виділяти по краплині ріди¬ 
ну. 2. Добувати, вибирати сік, ріди¬ 
ну з чого-небудь. 
СОЮЗ, у, ч. 1. Тісна єдність, 

тісний зв’язок між ким-, чим-небудь. 
2. Об’єднання груп людей, органі¬ 
зацій, держав для спільних дій, 
спільної мети; угода, домовленість 
про такі дії, мету. 3. Державне 
об’єднання з декількох держав, зе¬ 
мель і т. ін. з однією верховною вла¬ 
дою □ союзний, союзник, союзни¬ 
ця, союзницький. 
СОЯ, ї, ж. Однорічна трав’яна 

рослина родини бобових, насіння 
якої використовують для виробниц¬ 
тва олії, борошна, круп тощо. 
СПАДАТИ , аю, аєш, недок. 

СПАСТИ, спаду, спадеш, док. 1. 
Падати, летіти донизу під дією 
власної ваги; обсипатися з дерев, 
кущів (про листя, пелюстки, плоди). 
2. Звішуватися донизу кінцем, кра¬ 
ями. • звисати. 3. Зменшувати силу 
вияву; слабнути. 4. Зменшувати 
рівень, зменшуватися кількісно (про 
воду у водоймах). 5. Охоплювати 
кого-, що-небудь, поширюватись на 
когось, щось (звичайно про світло). 
□ спадина, спадистий, спаднйй. 
СПАДОК, дку, ч. 1. Майно (чи ок¬ 

рема річ), що переходить після 
смерті його власника до іншої осо¬ 
би. 2. Явища науки, культури, по¬ 
буту, що залишилися від попередніх 
часів. • спадщина. □ присл. спад- 
кбво; спадкодавець, спадкоємець, 
спадкоємний, спадкоємність, спад¬ 
кування. 
СПАДКОВІСТЬ, вості, ж. 1. 

Одна з особливих властивостей 

живих організмів, що проявляєть¬ 
ся в збереженні і відтворенні у на¬ 
щадків основних ознак зовнішньої 
і внутрішньої будови, інших особ¬ 
ливостей батьків. 2. Сукупність 
природних властивостей організ¬ 
му, одержаних від батьків. 3. 
Одержання чого-небудь у спадщи¬ 
ну; спадок. 
СПАЗМ, у, V., СПАЗМА, и, ж 

Мимовільне тривале судомне ско¬ 
рочення м’язів стравоходу, шлунку, 
горла тощо. □ спазматйчний, спаз¬ 
молітики. 
СПАЛАХУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., СПАЛАХНУТИ, ну, неш, док. 
1. Раптово загорятися. • займати¬ 
ся. 2. перен. Давати вияв корот¬ 
кочасному припливу почуттів, 
раптовому захопленню або роздра¬ 
туванню чимось. 3. Вкриватися ру¬ 
м’янцем. • червоніти. 
СПАЛЕНГТИ, ію, їєш, док 1. 

Раптово перейнятися сильним по¬ 
чуттям. 2. Дуже почервоніти (від 
сильного почуття, хвилювання 
тощо). 3. Укритися смагою, спекти¬ 
ся (про губи). □ спаленілий. 
СПАНІЄЛЬ, я, ч.;узверт. спані¬ 

єлю. Порода довгошерстих коротко¬ 
ногих мисливських собак із довги¬ 
ми вухами; собака цієї породи. 
СПАНТЕЛИЧУВАТИ, ую, уєш, 

недок., СПАНТЕЛИЧИТИ, чу, 
чиш, док. Викликати розгубленість, 
замішання, подив у кого-небудь; 
змушувати втрачати послідовність 
думки. □ спантелйчений, спантелй- 
чення. 
СПАРЖА, і, ж. 1. Багаторічна 

трав’яниста рослина родини лі¬ 
лійних з тонким, ледве помітним 
листям. 2. Один із видів цієї росли¬ 
ни, культивований як овоч і вико¬ 
ристовуваний для їжі. □ спарже¬ 
вий. 
СПАРТАКІАДА, и, ж. Масові 

змагання з різних видів спорту. 
□ спартакіадний. 
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СПАСАТИ1, аю, аєш, недок., 
СПАСТИ, су, сені, док. 1. Пасучи, 
давати худобі з’їдати траву, посіви 
і т. ін. 2. З’їдати траву, посіви і т. ін. 
(про травоїдних тварин). 
СПАСАТИ 2, аю, аєш, недок., 

СПАСТЙ, су, сеш, док. Рятувати від 
небезпеки, загибелі і т. ін. □ спаса¬ 
тися, спасенний, спасбнник, спасін¬ 
ня. 
СПАТИ, сплю, спйш, недок. 1. Пе¬ 

ребувати у стані сну. 2. перен. Бути 
бездіяльним, пасивним, млявим. 3. 
Бути в статевих зносинах з ким-не- 
будь. 
СПАШ, у, ч. Псування, знищен¬ 

ня трав, посівів тваринами. • по¬ 
трава. 
СПАЮВАТИ, юю, юєш, недок., 

СПАЯТИ, яю, яєш, док. 1. З’єдну¬ 
вати частини паянням. • злютову¬ 
вати. 2. перен. Об’єднувати в одно 
нерозривне ціле. • згуртовувати. 
□ спаюваний, спаювання, спаяний, 
спаяність. 
СПЕКА, и, ж 1. Гаряче, дуже на¬ 

гріте сонцем повітря. 2. Гаряча 
літня пора. • жара. □ спекбвисько, 
спекота, спекотлйвий,спекбтний. 
СПЕКАТИСЯ, аюся, аєшся, 

док. Позбутися чогось або звіль¬ 
нитися від когось неприємного, 
небажаного. 
СПЕКТАКЛЬ, ю, ч. 1. Театраль¬ 

на вистава. 2. перен. Награна, уда¬ 
вана поведінка, дії для маскуван¬ 
ня справжніх почуттів тощо. 
СПЕКТР, а, ч. 1. Багатоколірна 

смуга, що утворюється від розкла¬ 
ду білого світла внаслідок залом¬ 
лення променів 2 перен. Ряд одно¬ 
рідних, але відмінних одне від 
одного явищ, дій і т ін. □ спект¬ 
ральний. 
СПЕКТРО... П ерша частина 

складних слів, що відповідає сло¬ 
вам спектр (у 1 знач ) і спектраль¬ 
ний, напр.: спектроскопія, спектро¬ 
метр, спектрофотометр і т. ін. 

СПЕКУЛЯЦІЯ, ії, ж. 1. Скупо¬ 
вування та перепродаж цінностей 
(паперів, товарів, матеріалів і т. ін.) 
з метою отримання прибутку на 
різниці в цінах, в курсі. 2. Незакон¬ 
не скуповування та перепродаж 
товарів за підвищеними цінами. 3. 
перен. Розрахунок, намір, ґрунто¬ 
ваний на використанні чогось з ко¬ 
рисливою метою □ спекулювати, 
спекулянт, спекулянтський, спеку- 
лятйвний,спекульнути. 
СПЕРЕДУ, прнсл. 1. З передньої 

лицьової сторони; попереду. 2. 
У майбутньому. 3. Вказівка на 
місце перед кимось, чимось; на пе¬ 
редньому боці чогось. 
СПЕРЕСЕРДЯ, прнсл. У пориві 

гніву, розсердившись; у момент роз¬ 
дратування, сильного збудження, 
з досади. 
СПЕРЕЧАТИСЯ, аюся, аєшся, 

недок. І. Вести суперечку, доводя¬ 
чи що-небудь; заперечувати проти 
чогось, не даючи своєї згоди. 2. 
Відстоювати своє право на що-не¬ 
будь, на володіння чимось; наполя¬ 
гати. 3. перен. Не поступатися пе¬ 
ред ким-, чим-небудь якимись 
якостями, властивостями. • супер¬ 
ничати. □ сперечальник, спере¬ 
чальниця, сперечання. 
СПЕРМАТОЗОЇД, а, ч. Чолові¬ 

ча статева клітина людини, твари¬ 
ни, деяких рослин. • жйвчик. 
СПЕРТИЙ, а, е. Задушливий, не¬ 

свіжий, з важким запахом (про по¬ 
вітря). 
СПЕСЙВИЙ, а, е. Якому прита¬ 

манна надмірно висока думка про 
себе, зверхність, погорда, заро¬ 
зумілість. • пихатий. □ спесйвець, 
спесйвість, прнсл. спесйво. 
СПЕЦ... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову спеці¬ 
альний, напр.: спецкурс, спецбдяг, 
спецпошукач і т. ін. 
СПЕЦИФІКА, и, ж. Відмінні, 

характерні особливості предмета, 
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явища тощо. □ специфікатор, 
специфікація, специфікбваний, спе¬ 
цифічний, специфічність. 
СПЕЦІАЛІЗУВАТИ, ую, уєш, 

недок. І. Давати спеціальні знан¬ 
ня, навики в якій-небудь галузі на¬ 
уки або техніки; навчати якоїсь 
спеціальності. 2. Призначати, підго- 
товлювати для роботи або викорис¬ 
тання в якійсь одній галузі. □ спе¬ 
ціалізація, спеціалізований. 
СПЕЦІАЛІСТ, а, ч.; у зверт. 

спеціалісте. Особа, що має глибокі 
знання і добрі навички в якій-не¬ 
будь галузі діяльності. • фахівець. 
□ спеціалістка, спец. 
СПЕЦІАЛЬНИЙ, а, е. І. Призна¬ 

чений винятково для кого-, чого-не¬ 
будь; який має особливе призначен¬ 
ня. 2. Який стосується окремої 
галузі науки, мистецтва, техніки 
і т. ін.; призначений для працівників 
цієї галузі. □ спеціаліст, спеціа¬ 
лістка, спеціальність, присл. спе¬ 
ціально; спецівка. 
СПЕЦІЯ, ії, ж. Прянощі, які до¬ 

дають до страви для поліпшення 
смаку й аромату. • приправа. 
СПИВАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док. СПЙТИСЯ, зіп’юся, зіп’єшся, 
док. Вживаючи надмір алкогольні 
напої, призвичаюватися до них, до 
пияцтва. 
СПЙНА, и, ж. Задня частина ту¬ 

луба людини від шиї до крижів; вер¬ 
хня частина тулуба тварин. □ спйн- 
ка, спинкбвий, спинний. 
СПИНАТИ, аю, аєш, недок. Зво¬ 

дити будівлю або окремі її части¬ 
ни. 
СПИНАТИСЯ , аюся, аєшся, не¬ 

док. І. Тягнучись угору, намагати¬ 
ся щось дістати, поставити, поба¬ 
чити і т. ін.; підніматися на пальцях 
ніг. 2. Докладаючи певних зусиль, 
вилазити, видиратися куди-небудь. 
3. Підніматися вгору, на якесь 
підвищення; підноситися над чи¬ 
мось, височіти. 

СПИНЯТИ, яю, яєш, недок 
спинйти, ню, ниш, док. 1. Зупи¬ 
няти когось, щось, змушувати ста¬ 
ти, припинити рух. 2. Припиняти 
розвиток, переривати якусь дію, 
процес, стан і т. ін. 3. Звертати, 
спрямовувати на кого-, що-небудь 
(погляд, увагу і т. ін.); затримувати 
на собі чийсь погляд. 
СПИРАТИСЯ, аюся, аєшся, не¬ 

док., СПЕРТИСЯ, зіпруся, зіпреш¬ 
ся, док. І. Налягати на когось, щось, 
переносячи на нього частину своєї 
ваги; мати якусь опору, підтримку. 
2. перен. Знаходити підтримку в чо- 
му-небудь, викликати співчуття 
в когось. 3. перен. Використовува¬ 
ти щось як доказ, зразок; мати осно¬ 
вою чогось. 
СПИРТ, у, ч. 1. л егкозаймиста, 

багата на алкоголь речовина, одер¬ 
жана перегонкою деяких продуктів, 
багатих на цукор і крохмаль; один 
із видів такої рідини, вживаний як 
алкогольний напій. 2. Алкоголь вза¬ 
галі. 3. хім. Назва класу органіч¬ 
них сполук, що являють собою гру¬ 
пу речовин із водним залишком. 
□ спиртівка, спиртний. 
СПИРТО... Перша частина 

складних слів, що відповідає сло¬ 
вам спирт і спиртбвий, напр.: спир¬ 
тозавод, спиртомір і т. ін. 
СПИС, а, ч. 1. Холодна зброя 

у вигляді довгого держака з гост¬ 
рим металевим наконечником. 2. 
Мисливська зброя. • рогатина. 3. 
Гімнастичний снаряд у легкій ат¬ 
летиці. Ламати списй — при¬ 
страсно боротися за кого-, що-не¬ 
будь, відстоювати щось. 
СПИСОК, ску, 7.1. Письмовий пе¬ 

релік кого-, чого-небудь. 2 Доку¬ 
мент, що містить перелік певних 
відомостей. 3. Рукописна копія чого- 

небудь. □ спйсочок. 
СПИСУВАТИ, ую, уєш, недок.у 

СПИСАТИ, спишу, СПЙШЄШ, ДОК. 1- 
Переписувати з оригіналу будь- 
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який текст; копіювати, точно відтво¬ 
рювати картину, малюнок. 2. Запов¬ 
нювати до кінця письмовими зна¬ 
ками. 3. Укладати список речей, 
здійснювати інвентарний опис. 4. 
Записувати витрачене або непри¬ 
датне для вжитку, використання, 
оформляючи документально. 5. пе¬ 
рем. Не брати до уваги, не врахову¬ 
вати що-небудь. □ списаний, спи¬ 
сання, спйсування. 
СПЙЦЯ, і, ж. 1. Тонкий довгий 

стрижень (металевий, пластмасо¬ 
вий, дерев’яний) із загостреним 
кінцем для плетіння. 2. Дерев’яний 
чи металевий стрижень як елемент 
конструкції колеса. 
СПІВ... Перша частина складних 

слів, що виражає взаємність, 
відповідність, спільність, напр.: 
співавторство, співзвучність, спів¬ 
праця і т. ін 
СПІВАТИ, аю, аєш, недок. 1. Ви¬ 

давати голосом музичні звуки, ме¬ 
лодію. 2. Голосом виконувати му¬ 
зичний твір, окрему партію тощо. 
З Створювати різноманітні 
звуки — щебетати, кукурікати, цві¬ 
рінькати і т. ін. (про птахів). 4. пе¬ 
рем. Довго й улесливо говорити, 
твердити що-небудь. □ співак, 
співаний, співанка, співанковий, 
співання, співаночка, співацький, 
співучий, співучість. 
СПІВЧУВАТИ, аю, аєш, медок. 

1 Чуйно ставитися до чийогось горя 
і переживань. 2. Прихильно, добро¬ 
зичливо ставитися до кого-, чого-не¬ 
будь; схвалювати і підтримувати 
Щось. □ співчутлйвий, співчутлй- 
вість, співчуття. 
СПІД, споду, ч. 1. Нижня части¬ 

на, дно чого-небудь. 2. Частина 
предмета, що знаходиться ближче 
До основи, до землі. • низ. □ спідній. 
СПІДВЕЙ, ю, ч. 1. Дорога для 

Руху з великою швидкістю. • авто¬ 
страда 2. Доріжка для мотоциклет¬ 
них змагань, перегонів. • трек. 3. 

| Мотоперегони на гарових треках, 
а також на льодовій доріжці 
стадіону, земляному і трав’яному 
треках. □ спідвейний. 
СПІДЛОБА, присл. Дивитися 

з-під насуплених брів. • недовірли¬ 
во, недоброзйчливо, спідлоб’я. 
СПІДНЙЦЯ, і, ж. 1. Жіночий 

одяг, що покриває фігуру від талії 
донизу (у деяких народів — чолові¬ 
че вбрання, що нагадує такий одяг). 
□ спідничаний, спідничйна, спід- 
нйчка, спіднйчний, спіднйчник. 2. 
перен. Назва жінок. Бігати за 
спіднйцею — упадати за жінками; 
Триматися за спіднйцю, ірон. — не 
проявляти самостійності, підпорю¬ 
ватися волі жінки. 
СПІДОМЕТР, а, ч. Прилад для 

вимірювання швидкості руху тран¬ 
спортного засобу, для фіксування 
ним пройденого шляху. 
СПІКЕР, а, ч.; у зверт. спікере. 

1. Голова парламенту (або палати 
парламенту) в деяких країнах. 2. 
Інформатор, що повідомляє гля¬ 
дачів про рішення суддів із боксу. 
СПІЛИЙ, а, е. Дозрілий, достиг¬ 

лий (про овочі, плоди, злаки). 
□ спілість, спіліти. 
СПІЛКА, и, ж. 1. Тісне єднання, 

зв’язок, 2. Об’єднання людей на ос¬ 
нові спільних умов життя, спільної 
мети, професійних та інших інте¬ 
ресів. • товарйство. □ спілковйй, 
спілчанин, спілчанський. 
СПІЛКУВАТИСЯ, у юс я, уєшся, 

недок. 1. Підтримувати взаємні сто¬ 
сунки, діловий, дружній зв’язок із 
ким-небудь. 2. Об’єднуватися для 
спільних дій. 
СПІЛЬНИЙ , а, е. 1. Який нале¬ 

жить усім або багатьом; призначе¬ 
ний для колективного користуван¬ 
ня. 2. Який виконується, досягається 
і т. ін. всіма; який здійснюється 
разом із ким-небудь. • колектйвний, 
груповий. □ спільник, спільництво, 
спільниця, спільність, спільнота. 
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СПІНІНГ, ч. 1. а. Рибальська І 
снасть-вудилище з котушкою, на яку 
навито волосінь із блешнею. 2. у. 
Спосіб ловіння риби за допомогою 
такої снасті. □ спінінгіст, спінінго¬ 
вий. 
СПІР\сп6ру, ч. 1. Словесне зма¬ 

гання; обговорення чого-небудь дво¬ 
ма сторонами, в якому кожна 
обстоює свою думку, правоту. • су¬ 
перечка, полеміка, зіткнення. 2. пе¬ 
реважно мн. Взаємні домагання 
щодо володіння чим-небудь, по¬ 
сідання чогось, вирішувані судом. 
□ спірка, спірний, спірність. 
СҐІІР2, спбру, ч. Швидкість, 

спритність, успішність у чомусь. 
□ спірний. 
СПІРАЛЬ, і, ж. 1. Крива лінія, 

що закручується навколо певної 
точки на площині або навколо осі. 
2. Дріт або пружина, що мають виг¬ 
ляд однієї з цих ліній. □ спіралька, 
спіралевий, спіральний. 
СПІРИТИЗМ, у, ч. Містична 

віра в існування потойбічного світу 
душ померлих і в можливість 
спілкуватися з ними за посередниц¬ 
твом медіума. □ спірйт, спіритич¬ 
ний, спірйтський. 
СПІРНИЙ, а, е. 1. Який викли¬ 

кає спір; не з’ясований. Д Спірне 
питання. 2. Який є предметом спору. 
СПІРНИЙ, спірна, спірне. 1. 

Спритний, вправний (про людину); 
прудкий, швидкий (про тварину). 2. 
Який виконується, здійснюється 
швидко й успішно (про роботу, спра¬ 
ву і т. ін.). □ присл. спірно. 
СПІТКАТИ , аю, аєш, недок. 1. 

Зустрічати кого-небудь, хто ру¬ 
хається навпроти, натрапити на 
кого-, що-небудь на своєму шля¬ 
ху. 2. Трапитися з ким-небудь, 
випасти на долю. □ спітканий, 
спіткання 
спітнГти, ію, ієш, док. 1. Ук¬ 

ритися потом; стати вологим від 
поту, просякнути потом. 2. Укрити- 

_СПЛЬОВУВАТИ 

ся краплями осілої пари. • запоті¬ 
ти. □ спітнілий. 
СПІЧ, у, ч. 1. Коротка привіталь¬ 

на застільна промова з нагоди тор¬ 
жества, ювілею тощо. 2. Будь-яка 
виголошена (виголошувана) про¬ 
мова. 
СПІЧРАЙТЕР, а, ч.; у зверт. 

спічрайтере. Особа, що складає 
тексти промов, виступів для висо- 
копосадових державних осіб. 
□ спічрайтерів, спічрайтерство, 
спічрайтерський. 
СПІШИТИ, шу, шйш, недок. 1. 

Намагатися якнайшвидше викона¬ 
ти якусь роботу, зробити що-небудь. 
• квапитися, поспішати. 2. Швидко 
пересуватися (їхати, бігти, пливти 
і т. ін.), прагнути якнайшвидше при¬ 
бути, потрапити, не запізнитися 
кудись. □ спішка, спішний, спіш¬ 
ність, присл. спішно. 
СПІШУВАТИ, ую, уеш, недок., 

СПГШИТИ, шу, шиш, ДОК. Приму- 
шувати когось злізти з коня. 
СПЛАВ, у, ч. 1. Речовина, утво¬ 

рена внаслідок ствердіння рідких 
систем із двох чи кількох елементів. 
2. перен. Поєднання різних еле¬ 
ментів, частин. □ сплавлений, 
сплавленість, сплавляти. 
СПЛАЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

СПЛАТИТИ, сплачу, сплатиш, док. 
Вносити плату за що-небудь, від¬ 
шкодовувати щось; звільнятися від 
боргу. □ сплачений, сплачуваний. 
СПЛИВАТИ, Зю, аєш, недок.. 

СПЛИВТЙ, СПЛИСТИ, ву, веш, 
док. 1. Пливучи, віддалятися. 2. 
Стікати по поверхні чого-небудь. 3. 
Випливати на поверхню, появляти¬ 
ся. 4. перен. Непомітно для когось 
проходити. • минати 5. Знемагати, 
знесилюватися від втрати крові, 
поту та ін. 
СПЛЬОВУВАТИ, бвую, бвуєш, 

недок., СПЛЮНУТИ, ну, неш, док 
1. Викидати, видаляти що-небудь із 
рота плювком; випльовувати. 2. Ви- 
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кидати, видаляти слину, мокротин¬ 
ня з рота плювком; плювати. 
СПЛЮЩУВАТИ, сплющую, 

сплющуєш, недок., СПЛЮЩИТИ, 
ту, щиш, док. Здавлюючи, натис¬ 
куючи, ударяючи і т. ін., робити 
плоским. □ сплющений, сплю¬ 
щеність, сплющення. 
СПЛЯЧКА, и, ж. 1. Стан пони¬ 

женої життєдіяльності організму 
в деяких ссавців (характерний для 
деяких пір року). 2. Оціпеніння хо¬ 
лоднокровних тварин, що нагадує 
сон. 3. перен. Важкий, непробудний 
сон; сонливість. 
СПОВЗАТИ, аю, аєш, недок., 

СПОВЗТЙ, у, еш, док. 1. Повзком 
спускатися з чогось; поволі спуска¬ 
тися, злазити з чого-небудь. 2. По¬ 
волі зсуватися, падати, не втримав¬ 
шись на чому-небудь. 3. Сходити, 
зникаючи, оголюючи якусь поверх¬ 
ню. 4. перен. Поступово відмовля¬ 
тися від старих переконань, відхо¬ 
дити від старих позицій. 
СПОВИВАТИ, аю, аєш, недок., 

СПОВЙТИ, в’ю, в’бш і йю, йеш, док. 
1. Загортати в пелюшки немовля. 2. 
перен. Вирощувати, виховувати. □ спо¬ 
вивальний, сповивання, сповивач, спо¬ 
витий, сповитбк, сповиття. 
СПОВІДАТИ , йю, аєш, недок. 1. 

Здійснювати обряд сповіді, вислу¬ 
ховувати чиїсь покаяння в гріхах 
і відпускати їх. 2. Розповідати на 
сповіді про свої гріхи. 3. перен. При¬ 
мушувати когось відверто зізнава¬ 
тися в чомусь, розповісти про щось. 
П сповідальний, сповідальник, спо¬ 
відальниця, сповідальня, сповідан¬ 
ня, сповідник. 
СПОВІДУВАТИ, ую, уєш, недок. 
Дотримуватись якоїсь релігії, 

віровчення. 2. перен. Відкрито ви¬ 
знавати, наслідувати якісь погляди, 
вчення,переконання. 
СЛОВІ ДЬ, і, ж. 1. У право¬ 

славній і католицькій церкві — 
обряд покаяння в гріхах і відпус- 

25 Тлум 

кання цих гріхів, здійснюваним свя¬ 
щеником. 2. Відверте признання 
в чому-небудь, розповідь про щось. 
СПОВГЛ ЬНЮВАТИ, нюю, 

нюеш, недок., сповільнити , НЮ, 
ниш, док. Зменшувати швидкість 
чого-небудь, робити повільним. 
СПОВІЩАТИ, щаю, аєш, недок., 

СПОВІСТИТИ, іщу, ІСТЙШ, ДОК. 1. 
Повідомляти когось, давати знати 
комусь. 2. Подавати сигнал про що- 
небудь. □ сповіщений, сповіщення. 
СПОВНА, присл. 1. Цілком, по¬ 

вністю. 2. У повному складі, повною 
мірою. 
СПОГАД, у, ч. 1. Відтворені в па¬ 

м’яті минулі факти, образи, вражен¬ 
ня. 2. у мн. Записки або перекази 
про минуле. • мемуари. □ спога¬ 
дання, спогадувати. 
СПОГЛЯДАТИ, аю, аєш, недок., 

СПОГЛЯНУТИ, ну, неш, док. 1. Ди¬ 
витися на кого-, що-небудь розгля¬ 
дати. 2. Спостерігати, стежити 
очима за кимось, чимось. □ спо¬ 
глядальний, споглядальник, спо¬ 
глядальність, споглядання, спо¬ 
глядач. 
СПОГОРДА, присл. З почуттям 

особистої переваги. • гордовйто, 
звйсока. 
сподвйжник, а, ч.; у зверт. 

сподвйжнику. Особа, що з ким-не- 
будь бере участь у важливій відпо¬ 
відальній справі. • .соратник. 
□ сподвйжницький, сподвйжниця. 
СПОДІВАТИСЯ , юся, ешся, не- 

док. 1. Чекати кого-, що-небудь. 
• дожидати. 2. Розраховувати, по¬ 
кладати надію на кого-, що-небудь. 
• надіятися. □ сподівальний, спо¬ 
діванка, сподівання. 
СПОДОБАТИ , аю, аєш, док. 1. 

Покохати, полюбити, виявити 
схильність до когось. 2. Вибрати собі 
що-небудь до смаку, за власним ба¬ 
жанням. • облюбувати. 
СПОДОБАТИСЯ , аюся, аєшся, 

док. 1. Задовольняти чиї-небудь сма- 

словник укр. мови 
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ки, настрої, бажання, відповідати 
їм. 2. Викликати почуття симпатії. 
• приваблювати. 
СПОЖИВАТИ, аю, аєш, недок., 

спожйти, ву, веш, док. 1. їсти 
або пити. 2. Використовувати, ви¬ 
трачати для задоволення потреб. 
□ спожйва, споживаний, споживан¬ 
ня, споживацтво, споживацький, 
споживач, спожйвний. 
СПОЗАРАНКУ, СПОЗАРА- 

НОК, присл. Дуже рано, на сві¬ 
танні. □ спозарання. 
СПОКІЙ, спбкбю, ч. 1. Від¬ 

сутність руху і шуму. • нерухомість, 
тйша. 2. Душевний стан, що харак¬ 
теризується відсутністю хвилюван¬ 
ня, КЛОПОТІВ, турбот І Тг ін. 3. Умін¬ 
ня володіти собою. • вйтримка. 4. 
Відсутність суспільних безпорядків, 
хвилювань, війни.• мир, порядок. 5. 
Стан рослин, коли припиняється їх 
ріст. □ спокійний, спокійнісінький, 
спокійність. 
СПОКОНВІКУ, СПОКОНВІК, 

СПОКОНВІКІВ, присл. З давніх- 
давен, здавна; з найдавніших часів; 
завжди. □ споконвічний, спо¬ 
конвічність. 
СПОКУТА, и, ж. Відбування по¬ 

карання за вчинений злочин, про¬ 
вину. • каяття. □ спокутний, спо¬ 
кутування, спокутувати. 
СПОКУШАТИ, аю, аєш, недок., 

СПОКУСЙТИ, ушу, усиш, док. 1. 
Викликати у когось сильне бажан¬ 
ня робити щось, мати що-небудь, 
заволодіти чимось.приваблю¬ 
вати. 2. Схиляти до недозволених, 
небажаних вчинків, хибних пере¬ 
конань, відходити від правильно¬ 
го. 3. Про чоловіка — зваблюва¬ 
ти дівчат, жінок, домагатися 
їхньої любові, не мати при цьому 
серйозних намірів. • зводити, 
зваблювати. □ спокуса, спокусли¬ 
вий, спокусник, спокусниця, спо¬ 
кушання, спокушений, спокуша- 
тель. 

СПОЛОХ, у, ч. 1. Душевний стан 
тривоги, переляку, збентеження або 
хвилювання, що охопили багатьох. 
2. Сигнал тривоги в разі якогось 
лиха (пожежа, повінь, напад ворогів 
і т. ін.). □ сполоханий, сполохнути, 
сполошний, сполошйтися. 
СПОЛУЧАТИ, аю, аєш, недок, 

СПОЛУЧИТИ, учу, учиш, ДОК. 1. 
Скріплювати, зв’язувати одне з од¬ 
ним. • з’єднувати. 2. Змішувати 
різні речовини, творити хімічну спо¬ 
луку. 3. Створювати одне ціле, ро¬ 
бити єдиним. • об’єднувати. □ спо¬ 
лука, сполучений, сполучення, 
сполучний, сполучник. 
СПОМИН, у, ч. Відтворення в па¬ 

м’яті того, що раніше нею фіксува¬ 
лося. • спогад. □ споминати, спо- 
мйнок. 
СПОНСОР, а, ч.;узверт. спонсо¬ 

ре. 1. Поручитель, гарант. 2. Особа 
або організація, що фінансують де¬ 
які заходи, проекти тощо. • добро¬ 
дійник, меценат. □ спбнсорський, 
спонсорувати. 
СПОНТАННИ Й, а, е. 1. Викли¬ 

каний внутрішніми чинниками, без 
впливу, діяння ззовні. 2. Мимовіль¬ 
ний. □ спонтанність. 
СПОНУКАТИ, аю, аєш, недок., 

СПОНУКАТИ, аю, аєш., док. Зму¬ 
шувати, заохочувати до якоїсь дії; 
викликати в когось бажання роби¬ 
ти що-небудь; переконувати в цьо¬ 
му. □ спонука, спонукальний, спо- 
нукант, спонукання, спонукач, 
спонукування. 
СПОПЕЛІТИ, ію, \еш,док. 1 Пе¬ 

ретворитися в попіл, згоріти вщент. 
2. перен. У переживаннях, в муках 
стратити свої душевні сили. □ спо¬ 
пелілий, спопеління. 
СПОПЕЛЯТИ, яю, яєш, недок., 

СПОПЕЛЙТИ, ліо, лиш, док. 1. Пе¬ 
ретворювати в попіл, спалювати. 2. 
перен. Знищувати, перемагати. 3. 
перен. Гостро висміювати кого-, иіо- 
небудь, піддаючи критиці. 
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СПОРАДИЧНИЙ, а, е. Який І жеш, док. Стежити, слідкувати за 
здійснюється, відбувається час від 
часу, нерегулярно. • нерегулярний, 
випадковий. □ спорадичність, 
присл. спорадично. 
СПОРІДНЕНИЙ, а, е. 1. Пов’я¬ 

заний спільністю походження. 2. 
перен. Який має спільну причину. 
3. перен. Близький, схожий з чимось, 
кимось за ознаками, якостями. 
□ спорідненість, споріднення, 
прислспоріднено; споріднювати. 
СПОРОК, рка, ч. Споротий верх 

поношеного верхнього одягу. 
СПОРТ, у, ч. Фізичні вправи, ігри 

з метою досягнення високих резуль¬ 
татів або перемоги у змаганнях. 
□ спортйвки, спортйвний, присл. 
спортйвно; спортсмен, спортсмен¬ 
ський. 
СПОРТ... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову спор¬ 
тйвний, напр.: спортзал, спортклуб, 
спортлотб і т. ін. 
СПОРУДЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., СПОРУД ЙТИ, руджу, рудиш, 
док. Будувати, зводити що-небудь 
(переважно велике, складне, гро¬ 
міздке). □ споруда, споруджений, 
спорудження, споруджуваний, спо- 
руджувач. 
СПОРЯДЖАТИ, аю, аєш, недок., 

СПОРЯДЙТИ, джу, дйш., док 1. 
Збирати кого- або що-небудь ку¬ 
дись, забезпечуючи всім необхід¬ 
ним. 2. Робити, виготовляти що-не¬ 
будь, переважно ручним способом; 
майструвати. □ споряджений, спо¬ 
рядження. 
СПОСІБ, собу, ч. 1. Певна дія, 

прийом (прийоми), що уможливлю¬ 
ють здійснення, досягнення чогось. 
2 Те, що є знаряддям, засобом 
У якій-небудь справі, дії, вчинках 
‘ т. ін. 3. Граматична категорія 
Дієслів, що виражає відношення 
змісту висловлювання до дійсності. 
СПОСТЕРІГАТИ, аю, аєш, не- 

лок, СПОСТЕРЕГТИ, режу, ре- 

25* 

кимось, чимось; помічати, звертати 
увагу на когось, щось. □ спостере¬ 
жений, спостереження, спостереж¬ 
ливий, спостережний, спостереж¬ 
ник, спостережниця, спостерігання, 
спостерігач, спостерігачка. 
СПОТВОРЮВАТИ, юю, юеш, не¬ 

док., СПОТВОРИТИ, рю, риш, док. 
1. Позбавляти природного вигляду, 
робити негарним, неприємним, не¬ 
привабливим. 2. перен. Подавати, 
показувати що-небудь у неправиль¬ 
ному, перекрученому вигляді (про 
думки, факти, події тощо). □ спо- 
твбрений, спотвбрення, спотвбрю- 
вач. 
СПОТИКАТИСЯ, йюся, аєшся, 

недок., СПІТКНУТИСЯ, СПО¬ 
ТИКНУТИСЯ, нуся, НЄШСЯ, ДОК. 

1. Зачіпляючись за щось, невда¬ 
ло ступаючи, втрачати рівновагу. 
2. перен. Помилятися, не справ¬ 
лятися зі своїм завданням, маю¬ 
чи перешкоди. 3. Замовкати, ро¬ 
бити паузу, відчуваючи певні 
труднощі в говорінні. • затина¬ 
тися. 4. перен. Неправильно, хиб¬ 
но діяти, поступати. • оступати¬ 
ся, помилятися. 
СПОЧАТКУ, присл. Перед чи¬ 

мось іншим; раніше за щось; від са¬ 
мого початку. • спершу. 
СПОЧИВАТИ, аю, аєш, недок., 

СПОЧЙТИ,ну, неш, док. 1. Віднов¬ 
лювати сили після фізичної чи ду¬ 
шевної втоми, припиняючи будь-які 
дії, рух і т. ін.; не працювати. 2. пе¬ 
рен. Бути мертвим, лежати в могилі. 
□ спочйн,спочйнок. 
спрювдтй \ юю, юєш, недок., 

споїти, спою, споїш, док. Дово¬ 
дити кого-небудь до сп’яніння, да¬ 
ючи багато спиртного. □ спбюван- 
ня, споєний, споювач. 
СПОЮВАТЙ2, юю, юєш, недок., 

СПОЇТИ, спою, споїш, док. Прига¬ 
няти, скріплювати деталі виробу 
(у столярній роботі). 



СПРАВА 772 СПРИЧИНЯТИ 

СПРАВА1, и, ж. 1. Фізична чи ро¬ 
зумова робота, яку виконує люди¬ 
на; праця. 2. Задум, намір зробити, 
виконати що-небудь; те, що є без¬ 
посереднім завданням. 3. Професія, 
коло занять, обов’язків, знань або 
навичок. 4. Збірка документів, що 
стосуються якогось факту, подій або 
особи. 
СПРАВА2, присл. По праву руку; 

з правого боку. » 
СПРАВДЖУВАТИ, ую, уєш, 

не ДОК., СПРАВДИТИ, справджу, 
справдиш, док. Втілювати, за¬ 
проваджувати в життя, уреальню- 
вати; виконувати, робити що-не¬ 
будь. 
СПРАВДІ, присл. В дійсності, 

реально, не уярно: • дійсно. 
СПРАВЕДЛИВИЙ, а, е. Який 

поступає, діє неупереджено, безсто¬ 
ронньо; який відповідає моральним 
і правовим нормам людських сто¬ 
сунків. □ справедливець, спра¬ 
ведливість, присл. справедлйво. 
СПРАВЖНІЙ, я, €.1. Який 

є в дійсності, невидуманий. • не- 
підрбблений, натуральний. 2. Відпо¬ 
відний до вимог, до чиїхось уявлень 
про щось. □ справжність. 
СПРАВЛЯТИ , яю, яєш, недок., 

СПРАВИТИ, ВЛЮ, ВИШ, ДОК. 1. 
Відзначати, улаштовувати, органі¬ 
зовувати свято, події і т. ін. 2. Ви¬ 
кликати яке-небудь почуття, вра¬ 
ження і т. ін.; бути причиною чогось. 
3. Усувати пошкодження, несправ¬ 
ності, неточності, лагодити полама¬ 
не, розбите і т. ін. • лагодити. 
□ справний, справник, справність, 
присл. справно. 
СПРАВЛЯТИСЯ, яюся, яешся, 

недок., СПРАВИТИСЯ , влюся, 
вишся, док. 1. Успішно виконувати 
роботу, доручення, завдання; бути 
спроможним виконувати, здійсню¬ 
вати щось. 2. Одержувати перемо¬ 
гу, верх у змаганні, битві, війні. 
• перемагати, осйлювати. 3. Дізна¬ 

ватися, з’ясовувати, перевіряти що- 
небудь. 
СПРАГА, и, ж. 1. Відчуття сухості 

в роті, що викликає потребу, бажан¬ 
ня пити. 2. перен. Велике бажання 
чого-небудь, прагнення чогось. 
□ спраглий, спраглість, присл. 
спрагло. 
СПРАЦЬОВУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., СПРАЦЮВАТИ, юю, юєш, 
док. 1. Ослаблювати, знесилювати 
тривалою або важкою працею. 2. 
Доводити до непридатності трива¬ 
лою роботою. 3. Виконувати по¬ 
трібну роботу, здійснювати відпо¬ 
відний рух і т. ін. □ спрацьбваний, 
спрацьованість, спрацьбвуватися. 
СПРИЙМАТИ, і ю, аєш, недок., 

СПРИЙНЯТИ, йму, ймеш, док. 1. 
Пізнавати довкілля за допомогою 
органів чуття; реагувати на щось. 
2. Визнавати щось, збагнувши його 
суть. 3. перен. Запозичувати що-не¬ 
будь, роблячи його своїм надбан¬ 
ням. □ спрййманий, сприймання, 
сприймаючи, сприйнятливий, 
сприйняття. 
СПРИНТ, у, ч. Спортивні змаган¬ 

ня з бігу, плавання, перегонів і т. ін. 
на короткі дистанції. □ спрйнтер, 
спрйнтерський. 
СПРИНЦЮВАТИ , іЬю, юєш, не¬ 

док. Промивати порожнину, рану 
і т. ін., оббризкуючи її водою чи 
лікарським розчином із спеціально¬ 
го пристрою. □ спринцівка, сприн¬ 
цювання, спринцюватися. 
СПРЙТНИЙ, а, е. 1. Швидкий, 

вправний, умілий у роботі, діях. 
• меткйй, мотбрний. 2. Здатний 
добре й швидко міркувати. • кміт- 
лйвий, тямущий. 3. Який вміло ко¬ 
ристується обставинами для влаш¬ 
тування своїх справ. □ спрйтник, 
спрйтниця, спрйтність, присл. 
спрйтно. 
СПРИЧИНЯТИ, яю, ЯЄШ .недок., 

СПРИЧИНИТИ, ню, йниш, док. І 
Бути причиною чого-небудь, ВИКЛИ- 
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кати, зумовлювати щось. 2. Бути не¬ 
доліком чого-небудь. 
СПРИЯТИ, яю, яєш, недок. Ви¬ 

являти підтримку, допомагати; ство¬ 
рювати зручні умови для здійснен¬ 
ня чогось. □ сприяння, сприятливий, 
сприятливість. 
СПРОБА, и, ж. 1. Намагання зро¬ 

бити, здійснити щось за відсутності 
досвіду, уміння, впевненості в до¬ 
сягненні мети. 2. Випробування, пе¬ 
ревірка властивостей, якостей чого- 
небудь. 3. Літературний або 
мистецький твір початківця. • прб- 
ба. □ спрббний, спрббуваний, 
спрббувати. 
СПРОЖОГУ, присл. 1. Дуже 

швидко, поспішно; раптово. 2. Дію¬ 
чи необережно. 
СПРОКВОЛА, присл. Не по¬ 

спішаючи, не кваплячись, повільно, 
повагом. 
СПРОМОЖНИЙ, а, е. Який має 

здатність, можливість здійснювати, 
виконувати, робити що-небудь. 
□ спромагатися, спромбга, спро¬ 
могтися, спромбжність. 
СПРОСОННЯ, СПРОСОНКУ, 

присл. У напівсонному стані, тільки- 
но проснувшись. 
СПРОСТОВУВАТИ, ую, уеш, не¬ 

док., СПРОСТУВАТИ, ую, уеш, 
док. 1. Доводити неправильність, по¬ 
милковість, хибність чогось. 2. За¬ 
перечувати, відкидати яке-небудь 
твердження. □ спростбваний, спро¬ 
стовання, спростбвувач, спростува¬ 
ння. 
СПРОТЙВИТИ, влю, виш, док. 

1- Зробити противним, осоружним, 
неприємним кого-, що-небудь. 2. 
Викликати вороже, неприємне став¬ 
лення до когось 
СПРОЩУВАТИ, ую, уеш, недок., 

СПРОСТИТИ, спрощу, спрбстиш, 
Док. 1. Робити простішим; уникати 
складності, робити легшим для 
здійснення, використання і т. ін. 2. 
Робити примітивним. □ спроще¬ 

нець, спрбщений, спрбщеність, 
спрощенка, спрбщення, присл. 
спрбщено; спрощенство, спрощен¬ 
ський. 
СПРЯМОВУВАТИ, бвую, бвуєш, 

недок., СПРЯМУВАТИ, ую, уеш, 
док. 1. Користуючись відповідним 
засобом, скеровувати рух човна, 
авто, літака і т. ін. 2. Націлювати 
що-небудь на когось. 3. перен. 
Спрямовувати діяльність, вчинки, 
розмову і т. ін. у визначеному 
руслі. □ спрямбваний, спрямб- 
ваність, присл. спрямбвано; спрямб- 
вувач. 
СПУСКАТИ, бю, аєш, недок., 

СПУСТЙТИ, спущу, спустиш, док. 
1. Переміщати зверху вниз, у сере¬ 
дину чогось; переміщати. 2. Зрушу¬ 
вати з місця, виводячи зі стану 
закріплення. 3. Зменшувати ціну. 
□ спуск, спускання, спускний, спус- 
ковйй. 
СПУСТОШУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., СПУСТОШИТИ, шу, шиш, 
док. 1. Руйнувати, знищувати, роб¬ 
лячи малолюдним, безлюдним. 
• плюндрувати. 2. Забрати все, не 
залишаючи нічого. 3. Робити нездат¬ 
ним до творчого, активного життя; 
позбавляти моральних сил. □ спус- 
тбшений, спустошеність, спустбшен- 
ня, спустбшливий, спустбшуваль- 
ний, спустбшувач. 
СПУТУВАТИ, ую, уєш, недок., 

СПУТАТИ, аю, аєш, док. 1. Стягу¬ 
вати, зв’язувати передні ноги коня 
або іншої тварини. 2. Зв’язувати 
комусь руки, ноги. • скручувати. 3. 
перен. Обмежувати когось у діях, 
рухах. 4. перен. Хитрощами, обма¬ 
ном, лестощами і т. ін. змушувати 
когось помилятися; вводити в ома¬ 
ну. 5. Вносити безладдя, плутанину 
в що-небудь. □ спутаний. 
СРГБЛО, а, с. 1. Хімічний еле¬ 

мент — блискучий метал сірувато- 
білого кольору, використовується 
для виготовлення ювелірних ви- 
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робів, посуду, для карбування мо¬ 
нет і т. ін. 2. збірн. Речі з цього ме¬ 
талу. 3. збірн. Гроші з цього мета¬ 
лу. 4. перен. Мелодійність, 
дзвінкість, чистота (голосу, звуку, 
сміху і т. ін.). □ сріблений, 
сріблйстий, срібляник, срібляр, 
сріблярство, сріблястий, срібний. 
ССАТИ, ссу, ссеш, недок. 1. Ру¬ 

хами губ і язика втягувати в рот 
яку-небудь рідину. • смоктати. 2. 
Годуватися материнським молоком, 
безпосередньо втягуючи його губа¬ 
ми із сосків грудей, вим’я. 3. Вис¬ 
моктувати спеціальними органами 
тіла яку-небудь рідину з іншого 
організму (про тварин); убирати 
з ґрунту вологу, поживні речовини 
(про рослин). 4. перен. Завдавати 
моральних мук, страждань; гноби¬ 
ти когось, гнітити. □ ссавець, 
ссання. 
СТАБІЛІЗУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док. Надавати стійкості, зміцнення 
якимось процесам (політичним, еко¬ 
номічним, хімічним тощо). □ стабі¬ 
лізатор, стабілізаційний, стабіліза¬ 
ція, стабілізбваний, стабілізуючи, 
стабільний, стабільність, присл. ста¬ 
більно. 
СТАВ, у, ч.у СТАВОК, вка, ч. Во¬ 

доймище (штучне чи природне) з не¬ 
проточною водою; місце розлиття 
річки, струмка перед загатою. 
□ ставище, ставний, ставовий, ста- 
вбчок. 
СТАВИТИСЯ , влюся, вишся, не¬ 

док. Виявляти поведінкою свою 
оцінку когось, чогось. 
СТАВКА, и, ж. 1. Місце розта¬ 

шування воєначальника або його 
штабу. 2. Розрахунок, орієнтація на 
кого- або що-небудь з метою досяг¬ 
нення чогось. 3. Розмір заробітної 
плати. 
СТАВЛЕНИК, а, ч.; у зверг. 

ставленику. Той, хто дістав посаду, 
місце за чиєюсь допомогою, протек¬ 
цією. □ ставлениця. 

СТАВНЙЙ, а, е. Який має висо¬ 
ку струнку постать, міцну будову 
тіла; гарно й пропорційно складе¬ 
ний (про людей); який відзначається 
правильним, пропорційним відно¬ 
шенням частин, витонченістю ліній 
(про будови, рослини і т. ін.) 
СТАГНАЦІЯ, ії, Ж. І. Застій 

у виробництві, торгівлі, соціально¬ 
му житті тощо. 2. Застій крові у ве¬ 
нах. □ стагнаційний. 
СТАДІОН, у, ч. Комплексна 

спортивна споруда (футбольне поле, 
майданчики, бігові доріжки, трибу¬ 
ни для глядачів, допоміжні при¬ 
міщення тощо), призначена для тре¬ 
нувань і змагань із різних видів 
спорту. □ стадібнний. 
СТАДІЯ, ії, ж. Певний ступінь 

(період, етап) у розвитку кого-, чого- 
небудь, що відзначається якісними 
особливостями. 
СТАДО, а, с. 1. Група тварин, 

птахів, риб, які тримаються разом. 
2. одн. Загальне поголів’я сільсько¬ 
господарських тварин того самого 
виду. 3. Одна з форм суспільного 
життя первісної людини. 4. перен. 
Велика неорганізована група лю¬ 
дей. □ стадний, стадник, стадни- 
цький, стадність. 
СТАЄР, а, ч.; у зверг, стаєре. 1. 

Бігун, ковзаняр, плавець на довгі 
дистанції. 2. Кінь, що показує (на 
скачках, перегонах) кращу швид¬ 
кість на довгих дистанціях. 
СТАЖ, у, ч. Тривалість якої-не- 

будь діяльності, праці; час перебу¬ 
вання на посаді тощо. □ стажер, 
етажерка, стажист, стажистка, ста¬ 
жування, стажувати. 
СТАЙНЯ, і, ж. Спеціальне гос¬ 

подарське приміщення, будівля, де 
утримуютьконей. 
СТАЛИЙ, а, е. 1. Який не змі¬ 

нюється, зберігає той самий склад, 
форму, розмір, забарвлення тощо. 
• незмінний, постійний. 2. Який не 
припиняється, не переривається. 
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триває весь час. • безперервний. 
З.Розрахований на довгий час, при¬ 
значений для тривалого використан¬ 
ня. • тривалий. 
СТАЛЬ, і, ж. 1. Твердий ковкий 

метал сріблисто-сірого кольору 
(сплав заліза з вуглецем та іншими 
домішками), що відзначається міц¬ 
ністю. 2. перен. Про колір, який 
нагадує цей метал. 3. збірн. Сталеві 
вироби, конструкції, їх сукупність. 
□ сталевий, сталевість, сталйти, 
сталйтися, стальнйй, стальований. 
СТАН1, у, ч. Тулуб, корпус люди¬ 

ни; торс. 
СТАН2, у, ч. 1. Місце тимчасово¬ 

го розташування (війська, польових 
чи мисливських бригад); стоянка, 
табір. 2. Військо, воююча сторона; 
ворогуюча сторона. 
СТАН3, у, ч. 1. Обставини, умо¬ 

ви, в яких перебуває хтось або щось; 
ситуація, зумовлена певними обста¬ 
винами. 2. Режим, розпорядок сус¬ 
пільного життя, встановлений вла¬ 
дою. 3. Соціальна група людей із 
закріпленими законом спадкоємни¬ 
ми правами та обов’язками. 
СТАНДАРТ, у, ч. 1. Норма, міри¬ 

ло. • зразок. 2. Прийнятний тип ви¬ 
робів, що відповідає певним вимо¬ 
гам, якості, хімічного складу, 
фізичних властивостей, ваги, розмі¬ 
ру, об’єму тощо. 3. Документ, у яко¬ 
му визначено технічні нормативи 
продукції, її зберігання тощо. 4. 
перен. Те, що не містить нічого ори¬ 
гінального, творчого, нового. 
• шаблон, трафарет. □ стандарти¬ 
зація, стандартизований, стандар¬ 
тизувати, стандартний, стандарт¬ 
ність, присл. стандартно. 
СТАНИНА, и, ж.у техн. Основна 

корпусна частина агрегату, маши¬ 
ни, верстата тощо, на якій монту¬ 
ють усі вузли й деталі. □ станйн- 
ний. 
СТАНОВИТИ, новлю, нбвиш, не- 

Док. 1. Бути чим-небудь, являти со¬ 

бою щось, складати зміст чого-не¬ 
будь. 2. Складати якусь кількість, 
входити як частина чого-небудь, 
бути частиною. 
СТАНОВИЩЕ', а, с. 1. Обстави¬ 

ни, умови перебування, існування. 
2. Сукупність суспільно-політичних 
відносин, обстановка суспільного 
життя. 3. Місце, роль у су¬ 
спільстві, в окремій групі, колек¬ 
тиві, в сім’ї. 
СТАНОВИЩЕ2, а, с. Місце сто¬ 

янки, тимчасового розташування ко¬ 
гось. • стан. 
СТАНЦІЯ, ії, ж. І. Місце постій¬ 

ної зупинки сухопутного транспор¬ 
ту (залізничного, автомобільного) на 
визначеному маршруті, службові 
приміщення і територія на такій зу¬ 
пинці. 2. Підприємство або устано¬ 
ва, що надають послуги населенню 
в окремих видах діяльності (теле¬ 
фонна, технічного обслуговування, 
дослідна і т. ін.) □ станційка, стан¬ 
ційний. 
СТАПЕЛЬ, я, ч. 1. мор. Нахиле¬ 

ний до води майданчик, на якому 
будують, ремонтують і з якого спус¬ 
кають на воду судно. 2. техн. Підсоб¬ 
на споруда для складання вер¬ 
статів, літаків і т. ін. □ стапельний. 
СТАРАТИСЯ, аюся, аєшся, не- 

док. 1. Докладати зусиль, щоб зро¬ 
бити що-небудь; намагатися, силку- 
вати. 2. Виявляти турботу про 
когось, дбати про когось; турбува¬ 
тися. □ старанний, старанність, 
присл. старанно; старання. 
СТАРЕЦЬ, рця, ч.; у зверг. 

старцю, старче. 1. Чоловік, який 
досяг похилого віку, старості. 2. 
Літній монах, поважна духовна осо¬ 
ба; пустельник, самітник. 3. Люди¬ 
на, що живе з милостині. • жебрйк. 
4. у мн. Дуже бідні, убогі, незаможні 
люди. □ старецтво. 
СТАРИНА, й, ж. 1. Усе те, що 

було колись, дуже давно. • ста- 
рожйтність. Труснути старинбю. 
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2. збірн. Старі люди, старики. 3. 
Уживається як пестливе звертання 
до давнього приятеля, товариша. 
СТАРЙЦЯ, і, ж. 1. Заплавне озе¬ 

ро. 2. Старе русло річки. 
СТАРГИШИНА, и, ч.; у зверт. 

старійшино. 1. Найстарша впливо¬ 
ва людина в якомусь колективі, об’¬ 
єднанні, товаристві тощо. 2. Голо¬ 
ва первісної общини, що обирався 
з старших, впливових її членів. 
СТАРІТИ, ію, їєш, недок. 1. Ста¬ 

вати старим, старшим. □ старечий, 
присл. старечо, старигйн, старий, 
старитися, старіння. 2. Руйнувати¬ 
ся, втрачати свої первісні ознаки, 
робитися непридатним для викори¬ 
стання тощо; втрачати колишнє зна¬ 
чення. □ старйзна, старий, старині, 
старйнний, старіння. 
СТАРО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову 
старйй, напр.: старогрецький, старо¬ 
слов’янський, старообрядник і т. ін. 
СТАРОВИНА, й, ж. 1. Колишні, 

давноминулі часи; давня епоха. 2. 
Те, що було колись, дуже давно. 
□ стаоовйзна, старовйнний. 
СТАРОСТА, и, ч. і ж.; у зверт. 

старосто. 1. Виборна або призначе¬ 
на особа для ведення справ колек¬ 
тиву, товариства тощо. □ старостат, 
старостйня, старостівський, старо¬ 
стувати. 2. Особа, що сватає жени¬ 
ха нареченій або наречену женихові. 
□ старостонько, старостування, ста¬ 
ростувати. 
СТАРТ, у, ч. 1. Початковий мо¬ 

мент чогось (спортивного змагання, 
зльоту космічного корабля тощо). 2. 
Місце, лінія, пункт, з якого почи¬ 
нається змагання тощо. □ старто¬ 
вий, стартувати. 
СТАРШИЙ, а, е. 1. Який прожив 

більше років порівняно з іншим; 
більший за віком. 2. Який має вище 
звання, посаду, службове станови¬ 
ще. 3. у знач. ім. Особа, яка очолює 
групу, є керівником. 

СТАТЕЧНИЙ, а, е. 1. Розсудли¬ 
во-серйозний, розважливий у вчин¬ 
ках; поважний (про людину). 2. 
Який справляє враження своїм 
зовнішнім виглядом, привертає до 
себе увагу. 3. Який має достаток, 
заможний. □ статечність, присл. 
статечно. 
СТАТИКА, и, ж. 1. Розділ теоре¬ 

тичної механіки, що вивчає закони 
рівноваги тіла. 2. фіз. Рівновага тіл 
під дією застосованих до них сил. 
3. Стан спокою, рівноваги. 4. перен. 
Відсутність руху, змін, розвитку. 
□ статйчний, статйчність, присл. 
статйчно. 
СТАТИСТИКА, и, ж. 1. Наука, 

що вивчає кількісні показники ма¬ 
сових суспільних явищ і процесів 
у їх зв’язку з якісними показ¬ 
никами. 2. Кількісний облік 
масових явищ. □ статйст, статйс- 
тик, статистйчний, присл. статис- 
тйчно. 
СТАТИ И Й, а, е. Стрункий, з гар¬ 

ною, пропорційно складеною фігу¬ 
рою. 
СТАТОК, тку, ч. Забезпеченість, 

достаток, багатство, майно; відсут¬ 
ність нужди. 
СТАТТЯ, і, ж. 1. Публіцистичний 

або науковий твір невеликого роз¬ 
міру (надрукований або призначе¬ 
ний для публікації). 2. Самостійний 
розділ, параграф у юридичному 
документі, словнику, переліку. 3. 
У фінансовому документі, бюд¬ 
жеті — розділ із указівкою джере¬ 
ла прибутку або підстав витрат. 
СТАТУРА, и, ж. Будова, склад 

тіла людини. □ статурний, статур¬ 
ність. 
СТАТУС, у, ч. 1. юр. Правове ста¬ 

новище осіб або організацій, уста¬ 
нов тощо. 2. Становище особи чи 
групи осіб щодо інших осіб і груп, 
що визначається відповідно до спе¬ 
цифічних ознак (економічних, етніч¬ 
них тощо). 
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СТАТУС-КВО, невідм., ч., юр. І будь (будувати, споруджувати, 
Становище, що існувало чи існує 
в той чи інший момент. 
СТАТУТ, у, ч. Зведення правил, 

що визначають завдання, структу¬ 
ру, функції, порядок діяльності якої- 
небудь організації, установи тощо. 
□ статутний. 
СТАТУЯ, і, ж. Скульптурне об’¬ 

ємне зображення людинй або тва¬ 
рини (звичайно на повний зріст). 
СТАТЬ, і, ж. 1. Один із двох роз¬ 

рядів живих істот — чоловіків 
і жінок, самців і самок, що від¬ 
різняються сукупністю харатерних 
анатомо-фізіологічних ознак. □ ста¬ 
тевий. 2. Будова тіла, загальний 
склад фігури. 
СТАЦІОНАР, у, ч. 1. Установа 

постійного типу на відміну від тим¬ 
часової, пересувної. 2. Лікарня чи 
інший лікувальний заклад, що має 
постійні ліжка для хворих. 3. Фор¬ 
ма очного навчання в інститутах, 
технікумах тощо. □ стаціонарний, 
стаціонарність, присл. стаціонарно. 
СТВЕРДЖУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., СТВЕРДИТИ, джу, диш, док. 
1. Упевнено висловлювати що-не- 
будь, запевняти в чомусь; відпові¬ 
дати ствердно, говорити ствердним 
тоном. 2. Посвідчувати правиль¬ 
ність чого-небудь, надавати чому- 
небудь юридичну силу. □ ствердже¬ 
ний, ствердження, стверджуваль¬ 
ний. 
СТВОЛ, а, ч. 1. Частина вогне¬ 

пальної зброї (трубка), через яку 
проходить вистрілена куля або 
снаряд. 2. Вертикальна або похила 
частина шахти з виходом на повер¬ 
хню. □ стволбвий,ствбльний. 
СТВОРГННЯ, Я, с. 1. Будь-яка 

жива істота (людина, тварина, рос¬ 
лина тощо). 2. Те, що створено ким- 
або чим-небудь. 
СТВОРЮВАТИ, юю, юеш, не- 

док., СТВОРИТИ, ріЬ, риш, док. 1. 
Давати початок існування чому-не- 

виготовляти і т. ін.). 2. Започатко¬ 
вувати існування чого-небудь, 
організовувати щось. • заснбвува- 
ти. □ створений, ствбреність, ствб- 
рювання. 
СТЕБЛО, а, с. 1. Частина трав’я¬ 

нистої рослини від кореня до верш¬ 
ка, яка тримає на собі листя, квіти, 
плоди. 2. перен. Частина предметів 
або пристроїв, яка має вигляд 
стрижня або трубки. □ стебельце, 
стеблина, стеблинка, стеблиння, 
стеблястий. 
СТЕГНО, а, с. Частина ноги лю¬ 

дини або тварини від тазу до колін¬ 
ного суглобу. □ стегновий. 
СТЕЖИТИ, жу, жиш, не док. 1. 

Спостерігати за ким-, чим-небудь, 
не відриваючи очей, погляду. 2. 
Цікавитися всім, що відбувається 
в певній галузі діяльності. 3. 
Здійснювати контроль, нагляд за 
ким-, чим-небудь; опікуватися. 
СТЕЖКА, и, ж. 1. Доріжка, про¬ 

топтана звірами або людьми чи спе¬ 
ціально зроблена людьми. 2. перен. 
Напрямок, шлях розвитку, діяль¬ 
ності і т. ін. кого-, чого-небудь. 
□ стежечка, стежйнка, стежкбвий. 
СТЕК, а, ч. Тонка палиця з ремін¬ 

ною петлею на кінці, служить хли¬ 
стом у верховій їзді. 
СТЕКЛЯРУС, у, */., збірн. Різно¬ 

вид бісеру — тоненькі короткі тру¬ 
бочки з кольорового скла, викорис¬ 
товувані для намиста, оздоблення 
одягу, тканини і т. ін. □ стеклярус¬ 
ний, стеклярусовий. 
СТЕЛАЖ, а, ч. Полиці, розташо¬ 

вані одна над одною і призначені 
для розкладання чого-небудь. □ сте¬ 
лажний. 
СТЕЛ ЙТИ, лю, лиш, недок. 1. 

Класти, розкладати що-небудь на 
якійсь поверхні або вкривати повер¬ 
хню чогось. • слйти. 2. Робити по¬ 
криття, кладучи щільно в ряд дош¬ 
ки, колоди і т. ін. □ сталений. 
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СТЕЛЬМАХ, а, ч.; у зверт. 
стельмаше. Майстер, що виготовляє 
вози, сани, колеса і т. ін. □ стбльма- 
ство, стельмахувати, стельмашня. 
СТЕЛА, и, ж. Кам’яний стовп чи 

плита із рельєфним зображенням чи 
написом, що споруджується на згад¬ 
ку про якусь подію або як надмо¬ 
гильний пам’ятник. 
СТЕЛЯ, і, ж. 1. Верхнє внутрішнє 

покриття в будь-якій будівлі, при¬ 
міщенні. 2. перен. Гранична межа 
чого-небудь. □ стельовйй. 
СТЕНАТИ', аю, аєш, недок. Жа¬ 

лібно стогнати; плачучи, стогнати, 
кричати. □ стенання. 
СТЕНАТИ2, СТЙНАТИ, аю, 

аєш, недок., СТЕНУТИ, СТИНУ- 
ТИ, ну, неш, док. Піднімати й опус¬ 
кати плечі в час вираження здиву¬ 
вання, зневаги, вагання і т. ін. 
СТЕНД, а, ч. 1. Щит, на якому 

виставляються для огляду які-не- 
будь експонати, газети тощо. 2. 
Спеціально обладнане місце для 
складання й випробування машин, 
приладів, механізмів і т. ін. 3. 
Спеціально обладнане місце для 
спортивних і навчальних стрільб 
дробом по рухомих мішенях. 
□ стендовий, стендовйк. 
СТ£НО... Перша частина склад¬ 

них слів, яка відповідає поняттям 
«обмежений», «скорочений», напр.: 
стенографія, стенограма і т. ін. 
СТЕП', у, ч. Великий безлісий, 

вкритий трав’янистою рослинністю, 
рівнинний простір у зоні сухого 
клімату. □ степовйй, степнйй, сте- 
повйк. 
СТЕП2, у, ч. Ритмічний танець із 

чечіткою. 
СТ£РВО, а, с. 1. Труп тварини; 

падаль. □ стерв’ятина, стерв’ятник. 
2. розм. Підла, негідна людина. 
• мерзбтник. 
СТЕРЕГТЙ, режу, режеш, недок. 

1. Оберігати, охороняти від небез¬ 
пеки; слідкувати за схоронністю, 

цілістю чого-небудь. 2. Вичікувати 
появи кого-небудь, чатувати на ко¬ 
гось; підстерігати. □ стерегтйся, 
стережений. 
СТЕРЕО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову сте- 
реоскопГчний, напр.: стереометрія, 
стереомагнітофбн і т. ін. 
СТЕРЕОТИП, у, ч. 1. Пластин¬ 

ка з точним відтворенням друкар¬ 
ського набору, вживана у друкуванні 
багатотиражних чи повторних ви¬ 
дань. □ стереотипія, стереотйпник. 
2. Те, що часто повторюється, стало 
звичайним, загальноприйнятим і чо¬ 
го дотримуються, що наслідують 
у своїй діяльності. □ стерео- 
тйпний, стереотйпність, присл. 
стереотйпно. 
СТЕРЖЕНЬ, жня, ч. Предмет ви¬ 

довженої форми, звичайно основна 
або опорна частина чого-небудь; 
основа, серединна частина чогось 
у тваринному або рослинному ор¬ 
ганізмі. □ стержневий. 
СТЕРИЛІЗУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док. 1. Знищувати мікроорганізми 
кип’ятінням, нагріванням, дією 
хімічних речовин у певному сере¬ 
довищі або на предметі. 2. Хірур¬ 
гічним шляхом позбавляти людину 
або тварину здатності дітонаро¬ 
дження; штучне знепліднення. 
□ стерилізатор, стерилізаційний, 
стерилізація, стерилізбваний, сте- 
рйльний, стерйльність. 
СТЕРНО, а, с. Пристрій для ке¬ 

рування рухом транспорту(судна, 
автомобіля, човна і т. ін.). • кермо. 
□ стернйчий, стерновйй, стерну¬ 
вати. 
СТЕРНЯ, і, ж. 1. Зрізані біля ко¬ 

реня стебла хлібних рослин, що сто¬ 
ять на пні. 2. Поле, на якому зали¬ 
шилися такі стебла. □ стернйна, 
стернйще, стернястий. 
СТЙГНУТИ', ну, неш, недок. 

Ставати зрілим (про фрукти, овочі, 
злаки і т. ін.). 
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СТЙГНУТИ 2, ну, неш, НЄДОК. 
Втрачати тепло, ставати холодні¬ 
шим, холодним. • застигати. 
СТИД, а і у, ч. 1. Почуття ніяко- 

віння, збентеження, незручності від 
своєї чи чужої поведінки, дій, 
вчинків і т. ін. • сбром. 2. Станови¬ 
ще, поведінка і т. ін., що ганьблять 
кого-, що-небудь. • ганьба, безчестя. 
□ стидйти, стидйтися, стидкйй, 
присл. стйдно; стидовисько, стидб- 
вище. 
СТИК, у, ч. Місце з’єднання, 

зіткнення двох кінців, країв чого- 
небудь; межа між чим-небудь. 
□ стиковйй, стиковка, стикуваль- 
ник, стикування, стикувати. 
СТИЛЕТ, а, ч. Невеликий кин¬ 

джал із тонким тригранним клинком. 
СТИЛЬ', ю, ч. 1. Сукупність оз¬ 

нак, які характеризують мистецтво 
певного часу та напрямку або інди¬ 
відуальну манеру художника щодо 
змісту й художньої форми. 2. Су¬ 
купність у використанні засобів 
мови і їх поєднання, властива яко- 
му-небудь письменникові або літе¬ 
ратурному творові, напрямку, жан¬ 
рові і т. ін. 3. Сукупність прийомів, 
ознак діяльності, поведінки, мето¬ 
ду роботи тощо. 4. Характерна ма¬ 
нера поводитися, говорити, одяга¬ 
тися і т. ін. □ стилізатор, стилізація, 
стилізований, стилізувати, стиліст, 
стилістика, стилістйчний, стйльний. 
СТИЛЬ2, ю, ч. Спосіб літочислен¬ 

ня (новий стиль, старий стиль). 
СТИЛЯГА, и, ч.; у зверг, етил я- 

го. Зневажлива назва людини (як 
правило, молодої), що має підвище¬ 
ний інтерес до модного стилю одя¬ 
гу, манер, смаків. □ стиляжний. 
СТЙМУЛ, у, ч. Те, що спонукає 

До дії, викликає зацікавленість; по¬ 
штовх. □ стимульований, стимулю¬ 
вання, стимулювати, стимулятор, 
стимуляція. 
СТИНАТИ', аю, аеш , не док., 

СТЯТИ, зітну, зітнеш, док. 1. Ріжу¬ 

чи, відокремлювати що-небудь від 
чогось (переважно верхню части¬ 
ну). • зрізувати, зрубувати. 2. 
перен. Знищувати, убивати кого- 
небудь. 
СТИНАТИ 2, аю, аєш, недок., 

стяти, зітну, зітнеш, док. Замо¬ 
рожувати, робити твердим (озеро, 
річку і т. ін.). 
СТИПЕНДІЯ, ії, ж. Регулярна 

грошова допомога особам, що на¬ 
вчаються в технікумах, інститутах, 
аспірантурі тощо; періодичне 
фінансування наукових досліджень 
і т. ін. □ стипендіат, стипендіатка. 
СТИРАТИ, £ю, йеш, недок., 

СТЕРТИ , зітру, зітреш, док. 1. Усу¬ 
вати з чого-небудь, витираючи чи¬ 
мось. 2. Розтирати що-небудь на 
дрібний порошок. □ стертий, стира¬ 
тися. 
СТИРЧАТИ, чу, чйш, недок. 1. 

Виступати, видаватися вперед, уго¬ 
ру; стояти, різко виділяючись на по¬ 
верхні. 2. перен. Надоїдлива, неба¬ 
жана, недоречна присутність когось 
де-небудь. 
СТИСКУВАТИ, ую, уеш, недок., 

СТЙСНУТИ, ну, неш, ДОК. 1. Змен¬ 
шуючи об’єм, ущільнювати що-не¬ 
будь. 2. перен. Міцно обхопивши, 
здавлювати, обнімати кого-, що-не¬ 
будь. 3. Здавлювати (у грудях, 
горлі), утруднюючи дихання. 
СТЙСЛ И Й, а, е. 1. Який коротко 

викладений, висловлений; небага¬ 
тослівний, лаконічний. 2. Який три¬ 
ває недовго; короткочасний, швид¬ 
коплинний. □ стйслість, присл. 
стйсло. 
СТЙХА, присл. 1. Не на повний 

голос. • негблосно. 2. Таємно від ко¬ 
гось або від усіх; непомітно, потай, 
крадькома. 3. Не поспішаючи, по¬ 
волі, повільно. 
СТИХІЯ, Ії. Ж. 1. Явище приро¬ 

ди, що має характер нездоланної 
руйнівної сили (тайфун, ураган, зем¬ 
летрус і т. ін.). 2. Некерована, неор- 
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ганізована велика кількість людей. 
3. перен. Звичне для когось середо- 
вище, довкілля. □ стихійний, 
стихійність, присл. стихійно. 
СТІБАТИ, аю, аєш, недок. 1. Про¬ 

шивати наскрізь, проклавши між 
підкладкою і верхом шар вати, ва¬ 
тину і т. ін. 2. Прокладати стібки; 
шити. □ стібнути, стіббк. 
СТІГ, стбгу, ч. Округла або чо¬ 

тирикутна з заокругленою*верши- 
ною щільно укладена велика купа 
сіна чи соломи, що зберігається 
просто неба. □ стіжечок, стіжкбвий, 
стіжкуватий, стіжбк. 
СТІЙКЙЙ, а, е. 1. Який здатний 

твердо стояти, держатися, не пада¬ 
ючи, не рухаючись. 2. Здатний дов¬ 
го зберігатися, не міняючи своїх 
властивостей, стану, положення; 
незмінний. 3. Який впевнено, непо¬ 
хитно прямує до здійснення своїх 
планів; завзятий, наполегливий. 
□ стійкість, присл. стійко. 
СТІЙЛО, а, с. 1. Відгороджене 

в стайні чи корівнику місце для од¬ 
ного коня чи корови; приміщення 
для утримання худоби. 2. перен. 
Убоге житло людини. О стійловий. 
СТІКАТИ, аю, аєш, недок., 

СТЕКТЙ, стечу, стечеш, док. 1. Тек¬ 
ти вниз (про рідину). 2. Текти, про¬ 
тікати в одному напрямку, спуска¬ 
ючись звідки-небудь (про струмок, 
річку і т. ін.). 
СТІЛ, стола, стблу, ч. 1. Вид 

меблів у вигляді широкої горизон¬ 
тальної дошки на ніжках, на яких 
щось роблять або розміщують різні 
предмети. 2. їжа, страви, харчі. 3. 
Установа або відділ установи, що 
займається певними канцелярськи¬ 
ми справами (адресний, паспорт¬ 
ний, стіл знахідок і т. ін.). 
стілець, льця, ч. 1. Вид меблів 

у вигляді короткої лави (переваж¬ 
но із спинкою), призначеної для си¬ 
діння. 2. перен. Посада, службове 
місце. 

СТІЛЬНЙК, а, ч. Лист, утворе¬ 
ний чашечками з воску, який бджо¬ 
ли й оси роблять для зберігання 
меду, вирощування потомства і пе¬ 
ребування дорослих комах. □ стіль¬ 
никовий. 
СТІНА, й, ж. 1. Вертикальна час¬ 

тина будови, яка служить для 
підтримання перекрить, для розді¬ 
лення приміщень на частини і т. ій. 
2. Висока кам’яна або цегляна ого¬ 
рожа. • мур. 3. перен. Те, що відок¬ 
ремлює, роз’єднує кого-, що-небудь; 
перешкода у здійсненні чогось. 4. 
Щільно зімкнений стрій бійців у ку¬ 
лачному, рукопашному бою або 
в бійці. □ стіннйй, стінбвий, сті¬ 
ночка. 
СТІННІВКА, и, ж. Стінна газета. 
СТІС, стбсу, ч. Велика кількість 

однорідних предметів (папір, одяг, 
дрова і т. ін.), складених один на 
одний. • стопа. 
СТОВБЙЧИТИ, чу, чиш, недок. 

1. Видаватися, виділятися над по¬ 
верхнею серед довкілля (про високі 
предмети). 2. Стояти, бути на ногах. 
3. перен. Нічим не займатися, без¬ 
цільно проводити час. □ стовбй- 
чення. 
СТОВБНЯК, а, ч. І. Гостре інфек¬ 

ційне захворювання, що характери¬ 
зується корчами і спричиняється 
мікробом, який проникає в організм 
через рани, подряпини і т. ін. 2. пе¬ 
рен. Стан нерухомості, спричинений 
сильним нервовим потрясінням. 
• правець. □ стовбнякбвий. 
СТОВБУР, а, ч.; у зверг, стбвбу- 

ре. 1. Основна наземна частина де¬ 
рева або куща, від якої ростуть 
гілки, інколи — про стебло великої 
трав’янистої рослини. □ стовбурець, 
стовбурйстий, стовбурйще, стбвбур- 
ний, присл. стбвбуром. 2. Верти¬ 
кальна або похила частина шахти, 
що має вихід на поверхню . 3. пе¬ 
рен. Про неповоротку або нерозум¬ 
ну людину. 
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СТОВП, а, ч. 1. Колода, товстий І столярка, столярний, столярня, сто- 
брус, поставлений вертикально. 2. 
Усе, що набуло і має вертикально- 
видовжену форму, простягається 
вверх (як правило, про дим, воду, 
полум’я, куряву тощо). 3. перен. 
Опора. 4. перен. Обмежена або не¬ 
культурна людина. □ стовпець, 
стовпйсько, стовпйще, стовпіти, 
стовповйй,стовпчастий. 
СТОВПИТИСЯ, иться, док. 

Зібратися в одному місці натовпом. 
• з’юрбитися. □ стбвпище, стбвпле- 
ний. 
СТОГІН, гону, ч. 1. Протяжний 

жалібний звук, який видає жива 
істота від болю, туги, горя. 2. пе¬ 
рен. Протяжливий шум, гул, що 
нагадує такі звуки. □ стогнання, 
стогнати, стогнучи. 
СТОДбЛА, и, ж. Будівля для збе- 

рігання снопів, сіна, соломи, 
а також для молотьби, віяння. 
• клуня. 
СТОЛИЦЯ, і, ж.; у зверт. сто- 

лйце. 1. Головне місто, адміністра¬ 
тивно-політичний центр держави. 2. 
Місто, село і т. ін., що є центром 
району, області тощо. □ столйчний. 
столГтник, а, ч. 1. Народна 

назва довголітніх рослин алое, 
опунції та ін., що в кімнатних умо¬ 
вах цвітуть один раз у житті або з 
перервою у кілька років. 2. Густий 
сік алое, використовуваний у меди¬ 
цині. 
СТОЛІТТЯ, Я, с. 1. Час, період 

тривалістю сто років. • сторіччя, 
вік. 2. Річниця, роковини чого-не¬ 
будь, що започаткувалося чи відбу¬ 
валося сто років тому. □ столітник, 
столітній. 
СТОЛУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Харчувати кого-небудь (звичайно за 
плату]. 
СТОЛЯР, а, ч.; у зверт. столяре. 

Робітник, фахівець, що займається 
подальшою після теслі обробкою де¬ 
рева і виробів із нього. □ столярів, 

лярство, столярувати, столярчук. 
СТОНАДЦЯТЬ, ти і тьох, числ. 

Неозначена велика кількість. 
СТОПА1, й, ж. 1. Кінцева нижня 

частина ноги людини та нижньої 
кінцівки деяких наземних хребетних 
тварин. 2. Нижня частина гори. 
СТОПА2, й, ж. У поезії — ритміч¬ 

на одиниця вірша, що складається 
із послідовно повторюваного 
сполучення наголошених і ненаго- 
лошених або довгих і коротких 
складів. 
СТОПА3, й, ж. Велика кількість 

однорідних предметів (папір, одяг, 
дрова і т. ін.), складених один на 
одний. • стіс. 
СТОПОРЙТИ, рю, рйш, недок. 

Зупиняти або уповільнювати хід, 
роботу механізму, машини. 
СТОПТУВАТИ, ую, уєш, недок., 

СТОПТАТИ, стопчу, стбпчеш, док. 
1. Топчучи, приминати, жувати, зни¬ 
щувати що-небудь (посів, траву 
і т. ін.). 2. Носячи, робити старим 
або непридатним для користуван¬ 
ня (звичайно про взуття). 
СТОРІНКА, и, ж. 1. Один бік ар¬ 

куша паперу в зошиті, книжці, жур¬ 
налі і т. ін. 2. перен. Про період, 
стан, час в історії, в розвитку чого- 
небудь. □ сторінковий. 
СТОРОЖ, а, ч.; у зверт. стбро- 

же. Особа , яка охороняє, оберігає 
кого-, що-небудь. □ сторожйти, сто- 
рожйха, стброжів, сторожівство, 
сторбжка. 
СТОРОЖА, і, ж.; у зверт. сто¬ 

рожо. Загін, група людей (переваж¬ 
но озброєних), що охороняють кого-, 
що-небудь. • варта. 
СТОРОНА, й, ж. 1. Простір, 

місцевість, розташовані в якому-не- 
будь напрямку від когось, чогось, 
а також цей напрямок. 2. Міс¬ 
цевість, територія, що має певні 
природні й кліматичні особливості. 
• край. 3. Простір, місцевість, роз- 
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ташовані справа або зліва від сере¬ 
дини; одна з частин цілого, умовно 
поділеного навпіл. 4. Особа, група 
осіб, організація, протиставлені чи¬ 
мось іншій особі, групі осіб, орган¬ 
ізації. 5. Пряма лінія, що визначає 
геометричну фігуру (трикутника, 
квадрата і т. ін.). 6. перен. Певний 
напрям, спрямування. • бік. 
СТОРОНЙТИСЯ, нюся, рбниш- 

ся, недок. 1. Відходити набік,♦відсту¬ 
пати, пропускати когось, уступати 
дорогу. 2. перен. Уникати кого-, що- 
небудь, виявляти небажання спілку¬ 
ватися, бачитися з кимось. 
СТОРОННІЙ, я, є. 1. Який не вхо¬ 

дить до цього колективу, не є чле¬ 
ном цієї родини і т. ін. 2. Чий-не- 
будь інший, не власний (погляд, 
допомога тощо). 3. Чужерідний, не 
має прямого відношення до чого-не¬ 
будь. • побічний. □ сторбнність. 
СТОРЧ, присл. 1. У стоячому, 

вертикальному положенні; (про во¬ 
лосся) дибом. 2. Вниз головою. 
СТОСОВНО, прийм., у СПОЛ. 

з прийм. «до». Відповідно до чого- 
небудь; у застосуванні до чогось. 
СТОСУВАТИСЯ, уюся, уєшся, 

недок. Мати відношення до кого-, 
чого-небудь; бути пов’язаним ки¬ 
мось, чимось. 
СТОСУНОК, нку, ч. Взаємини, 

відносини, зв’язки між людьми. 
СТОЯК, а, ч. Вертикальний брус, 

стовп, який служить опорою для 
чого-небудь у якійсь споруді; вер¬ 
тикальна труба з таким призначен¬ 
ням. □ стоякбвий. 
СТОЯНКА, и, ж. І. Зупинка, тим¬ 

часове перебування на одному 
місці. 2. Місце зупинки, тимчасово¬ 
го перебування на одному місці. 3. 
Спеціально обладнане місце для 
зберігання, тримання, перебування 
транспорту, а також місце, де зна¬ 
ходиться транспорт для пасажирів. 
4. Місце поселення людей кам’яно¬ 
го віку. □ стойнковий. 

СТОЯТИ, стою, стоїш, недок. 1. 
Бути, держатися на ногах; зберігати 
вертикальну позицію, ступаючи на 
ногах (про тварин, людей). 2. Бути 
поставленим, знаходитися десь (про 
предмет). 3. Не пересуватися, не ру¬ 
хатися з місця (про транспорт і т. 
ін.). 4. Не працювати, не діяти, не 
виконувати чогось. 5. Мати тимча¬ 
сове місце перебування, розташуван¬ 
ня; розквартировуватися. 6. перен. 
Відстоювати, захищати. 
СТРАВА, и, ж. I. Приготовлені 

для їди продукти харчування, одна 
зі складових частин обіду, снідан¬ 
ку. 2. Те, що їдять. • їжа, харчі. 
СТРАЖДАТИ, даю, даєш, недок. 

Відчувати дошкульний фізичний 
біль або душевний неспокій. • мучи¬ 
тися. □ страждалець, страждаль¬ 
ний, страждальник, страждальниця, 
прнсл. страждальницьки; страж¬ 
дальницький, страждання. 
СТРАЙК, у, ч. Одночасна колек¬ 

тивна відмова службовців і робіт¬ 
ників одного чи кількох підприємств 
від праці як засіб досягення еконо¬ 
мічних, політичних та ін. вимог. 
□ страйкар, страйкарка, страй- 
ковйй, страйкування, страйкувати. 
СТРАСТЬ, іу ж. 1. Вечірнє бого¬ 

служіння в останній четвер (Страс¬ 
ний) перед Великоднем. 2. Сильне 
почуття, майже не кероване розу¬ 
мом. 3. Жах, подив, захоплення 
і т. ін. 4. Сильне кохання з перева¬ 
жанням плотського потягу. □ страс- 
нйй. 
СТРАТЕГІЯ, ії, ж. 1. Найважли¬ 

віша частина воєнного мистецтва, 
що включає теорію і практику ве¬ 
дення війни, воєнних кампаній і ве¬ 
ликих бойових операцій. 2. перен. 
Мистецтво планування, керівниц¬ 
тва, базоване на правильних дале¬ 
коглядних прогнозах. □ стратег, 
стратегічний, присл. стратегічно. 
СТРАТИФІКАЦІЯ, ї, ж. 1. Пе 

редпосівна обробка насіння деяких 
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рослин — витримування його у во¬ 
логому піску або подрібненому тор¬ 
фу за зниженої температури. 2. Роз- 
мішення чого-небудь шарами. 
• шаруватість. □ стратифікований, 
стратифікування, стратифікувати. 
СТРАТОСФЕРА, и, ж. Шар ат¬ 

мосфери, розташований від 8-17 до 
55 км над рівнем моря, що харак¬ 
теризується стабільною температу¬ 
рою в нижній частині і підвищен¬ 
ням її з висотою. □ стратосферний. 
СТРАХ, у, ч. Стан сильної триво¬ 

ги, неспокою, душевного хвилюван¬ 
ня перед загрозою небезпеки чи 
перед невідомістю. • ббязнь. 
□ страхання,страхати,страхатися, 
страхітлйвий, страхітливість, присл. 
страхітлйво. 
СТРАХІТТЯ, я, с. 1. Фантастич¬ 

на істота незвичайного, страшного 
вигляду. • страховище. 2. перен. 
Тварина або людина незвичайного 
вигляду, ненормальних розмірів, 
ваги, форм і т. ін. 3. перен. Людина 
з огидними моральними якостями. 
4. Згубні, небезпечні своїми на¬ 
слідками події, факти, які наводять 
страх. 
СТРАХУВАТИ, ую, уєш, недок. 

1. Укладати договір про відшкоду¬ 
вання збитків особам чи установам 
внаслідок стихійного лиха, нещас¬ 
ного випадку і т. ін. 2. Уберігати 
кого-небудь від нещасного випадку 
під час виконання чи здійснення чо¬ 
гось. 3. перен. Уберігати когось, 
щось від небажаного, неприємного. 
О страхувальник, страхувальниця, 
страхування, страхувач. 
СТРАЧУВАТИ, ачую.ачуєш, не¬ 

док., СТРАТИТИ, ачу, атиш, док. 
1. Караючи, позбавляти кого-небудь 
життя. 2. Втрачати, губити щось. 3. 
Стратити, витрачати в певній кіль¬ 
кості на що-небудь (про гроші). 
□ страта, страчений. 
СТРАШНЙЙ, а, е. 1. Який вик¬ 

ликає почуття страху, переляку. 2. 

Дуже важкий; або дуже сильний. 3. 
Який викликає важке і болісне по¬ 
чуття, справляє важке враження; 
гнітючий. □ присл. страшно; страш¬ 
нуватий, присл. страшнувато; 
страшнючий. 
СТРЕКІТ, коту, ч. 1. Різкі, ко¬ 

роткі й часті, схожі на тріск, звуки, 
які видаються деякими птахами, ко¬ 
махами, звірками. 2. перен. Швид¬ 
ке, багатослівне безупинне гово¬ 
ріння. □ стрекотання, стрекотати, 
стрекотлйвий,стрекотнява. 
СТРЕМЕНО, єна, с. Пристрій 

у вигляді металічної дужки, підвіше¬ 
ний до сідла за допомогою ременя; 
служить для упирання ноги верш¬ 
ника. □ стременний, стремінце. 
СТРЕМЛГННЯ, я, с. Сильне ба¬ 

жання, непоборний потяг до здій¬ 
снення чогось. • прагнення. 
СТРЕПЕНУТИ, ну, неш, док. 1. 

Поштовхом, посмиком, ривком за¬ 
коливати, потрясти що-небудь. 2. 
Викликати в кого-небудь стан трем¬ 
тіння, дрожу, ознобу. 
СТРЕС, у. ч. Стан організму, вик¬ 

ликаний дією несприятливих зов¬ 
нішніх або внутрішніх чинників, 
виявляється у формі напруження 
або специфічних пристосувальних 
реакцій. □ стресовий. 
СТРИБОК, бка, ч. 1. Швидке пе¬ 

реміщення тіла відштовхуванням 
ніг від точки опори; може бути ви¬ 
дом спортивної вправи, фігурою 
танцю тощо. 2. перен. Різка, не¬ 
рівномірна, без плавних переходів 
зміна в чому-небудь, у розвитку 
чогось. □ стрибання, стрибати, 
стрибач, стрибаючи, стрибкйй, 
стрибковий, стрибун, стрибучість. 
СТРИВАТИ, док Уживається як 

прохання не поспішати з чимось, 
почекати якийсь час. 
СТРЙГТИ, жу, жеш, недок Но¬ 

жицями, машинкою чи ін. інстру¬ 
ментом зрізувати (волосся, шерсть), 
підрізувати, укорочувати (листя, 
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гілки, траву). □ стригаль, стригун, 
стрйжений, стриження. 
СТРЙЖЕНЬ, жня, ч. 1. Предмет 

видовженої форми, який переваж¬ 
но є основою або опорною частиною 
чого-небудь. 2. Основна, головна 
частина, основа чогось. 3. Най¬ 
глибше місце річки, де дуже швид¬ 
ко тече вода; бистрина. □ стри- 
женевий. 
СТРИМУВАТИ, ймую% ймуєш, 

недок. СТРЙМАТИ, аю, аєш, док. 
1. Уповільнювати рух кого-, чого-не¬ 
будь, примушувати когось або щось 
зупинитися. 2. Протистояти напо¬ 
рові, натискові (стримувати атаку, 
наступ) 3. Не давати чому-небудь 
виявлятися повною мірою, обмежу¬ 
вати (про почуття). □ стрим, 
стрйманий, стрйманість, присл. 
стрймано; стрймуваний, стрйму- 
вання. 
СТРІЙ1, рою, ч. 1. Ряд, шеренга 

солдатів, військовий підрозділ, ви- 
шикуваний рядами. 2. Ряд будівель, 
предметів і т. ін., послідовно розмі¬ 
щених в одну лінію. 3. Структура, 
система будови чого-небудь. 4 
(у музиці) Співвідношення сту¬ 
пенів звукової системи за висо¬ 
тою; певна система звучання (му¬ 
зичного інструмента), що 
створюється співвідношенням 
тонів за висотою. □ строїти, 
стройовий,стройовйк. 
СТРІЙ2, рбю, ч. Те, в що наря¬ 

джаються, вбираються. • наряд. 
□ однострій. 
стріляти , ляю, ляєш, нелок., 

СТРІЛИТИ; СТРЕЛИТИ, лю, 
лиш, док. 1. Випускати заряд із вог¬ 
непальної зброї, робити постріли. 2. 
Убивати з вогнепальної зброї; поз¬ 
бавляти когось життя стрілянням. 
□ стрілецтво, стрілець, стрілецький, 
стріляний, стрілянйна, стрільбище. 
3. перем. Видавати різкі, уривчасті 
звуки, подібні до пострілів. 4. пе- 
рен. Швидко, уривчасто говорити. 

СТРІМГОЛОВ, присл. 1. Дуже 
швидко, прожогом. 2. Вниз головою, 
сторч головою. 
СТРІМКИЙ, а, е.1. Майже пря¬ 

мовисний, крутий (про обрив, стіну, 
урвище і т. ін.), із спуском або підйо¬ 
мом, нерівний (про дорогу, стежку 
і т. ін.). 2. Який відзначається вели¬ 
кою швидкістю, динамічністю (про 
рух, дію, процес). 3. Який має кра¬ 
сиву статуру, високий зріст і т. ін 
(про людей), рівний, високий (про 
дерево, стовп і т. ін.). □ стрімкість, 
присл. стрімко. 
СТРІХА, и, ж. 1. Нижній край со¬ 

лом’яної покрівлі, який звисає над 
стіною будівлі. 2. перен. Про волос¬ 
ся, що торчком звисає над лобом. 3. 
перен. Приміщення для проживан¬ 
ня. • житло, оселя. □ стріхатий 
СТРІЧКА, и, ж. 1. Вузька смуж¬ 

ка тканини. 2. Довга вузька смуга 
якогось матеріалу залежно від при¬ 
значення (ізоляційна, магнітна). З 
Написані або надруковані в один 
рядок графічні знаки. 4. перен. Те, 
що тягнеться довгою вузькою сму¬ 
гою (про шосе, дорогу, річку і т. ін.). 
□ стрічкар, стрічковйй, стрі¬ 
чечка. 
СТРОГИЙ, а, е. 1. Дуже стійкий, 

твердий,непохитний, сповнений ви¬ 
могливості (про людину). 2. Який не 
допускає відхилень, відступів, який 
треба неухильно і точно виконува¬ 
ти. 3. Який відповідає вимогам кла¬ 
сичного стилю. □ строгість, присл. 
строго. 
СТРОК, стрбку, ч. 1. Установле¬ 

ний, визначений відрізок часу; 
відрізок часу взагалі. 2. Установ¬ 
лений, призначений час, момент. 
□ строковйй. 
СТРОКАТИЙ, а, е. 1. Забарвле- 

ний у різні кольори; з яскравими ма¬ 
люнками (про тканину); який має 
різнобарвне оперення (про птахів) 
• пістрявий. 2. перен. Який скла¬ 
дається з різних елементів. • не- 
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однорідний, різноманітний. □ стро¬ 
катість, присл. строкато. 
СТРОМОВИНА, и, ж. 1. Круте 

урвище, провалля 2. Швидка, бур¬ 
хлива течія ріки. 
СТРОП, а, ч. 1. Найпростіший 

пристрій для підвішування ванта¬ 
жу до крючка підйомного крана. 2. 
Канат, трос для утримання людини 
або вантажу на парашуті. 
СТРОЧИТИ, чу, бчиш, недок. 1 

Шити суцільним швом на швацькій 
машині 2. перен. Робити часті, без¬ 
перервні, один за одним постріли. 
З Робити що-небудь дуже швидко 
(писати, друкувати, говорити). 
□ строчіння. 
СТРУГАТИ, ужу, ужеш, недок 

1 Знімати стружку з поверхні де¬ 
рева, металу різальним інструмен¬ 
том; виготовляти щось у такий 
спосіб 2. Нарізати щось тонкими 
вузькими пластинами; зрізати, 
знімати що-небудь. □ стругальний, 
стругальник, стругальниця, струган¬ 
ня, струганок. 
СТРУЖКА, и, ж. Частинки, шма¬ 

точки дерева, металів, зрізані, 
зістругані в ході їх обробки. 
СТРУК, а, ч. Довгий і вузький 

плід більшості рослин родини хре¬ 
стоцвітих, в якому зберігається на¬ 
сіння. □ стручечок, стручкбвий, 
стручкуватий. 
СТРУКТУРА, и, ж. 1. Взаємозв’я¬ 

зані частини цілого; будова. 2 
Устрій, організація чого-небудь. 
□ структуралізм, структураліст, 
структуральний, структурний, 
структурність 
СТРУМ, у, ч. 1. Упорядкований 

рух електронів або іонів у провідни¬ 
ку 2 Електрична енергія, електрич¬ 
ний заряд, використовувані в народ¬ 
ному господарстві, в побуті. 3. 
Вузький потік води або іншої ріди¬ 
ни, сипкої речовини, світла, полу¬ 
м’я тощо □ струменистий, присл 
струменйсто; струменіти 

СТРУМОК, мка, ч. 1. Невеликий 
потік води (дощової, снігової, дж^. 
рельної) на поверхні землі. 2. Узаг$. 
лі невеликий вузький потік будь 
якої рідини. □ струмкбвий, струм<і 
чок. 
СТРУНА, й, ж.; у зверт. струно 

1. Гнучка, пружна, туго натягнену 
нитка (металева, жильна і т. ін) 
в музичних інструментах, яка, ко 
ливаючись, створює звуки. 2. перец 
Особливість кого-, чого-небудь 
риса людини, її властивість. ,] 
перен. Туго натягнуті мотузку 
дріт, брус і т. ін. □ струнний 
струночка. 
СТРУНКЙЙ, а, е. 1. Гарно і про 

порційно складений. • ставнйй (про 
людину). 2. Рівно, правильно роа 
ташований (ряд, шеренга і т. ін.). ] 
У якому є закономірність; чіткий 
послідовний (про думки, концепції 
1 т. ін.). □ стрункість, прис\ 
струнко. 
СТРУП, а, ч. Кірка, яка вкрив* 

поверхню або краї рани, що заг. 
юється. □ струпіти, струпний, стр, 
пуватий, струп’я. 
СТРУС, у, ч. 1. Різкий коливад 

ний рух. • пбштовх. Л Струс мозкі 
2 перен. Сильне, глибоке переж* 
вання, зворушення. Л Нервові; 
струс. 
СТРЯПАНЙНА, и, ж. 1. Готував 

ня їжі. 2. Що-небудь зроблене, ств 
рене наспіх, абияк. 
СТУГОНІТИ, ню, нйш, недок. 

Утворювати стійкі глухі звуки із з 
виванням, гулом (про явища пр. 
роди); видавати глухі ритмічні зв, 
ки (про механізми). 2 перен. Силь 
битися, пульсувати (про сері 
кров). □ стугін, стугоніння, стугс 
лйвий, присл. стугонлйво; стуг 
тіння. 
СТУДЕНТ, а, ч.; у зверт. студе 

те. Особа, що навчається у вищої, 
навчальному закладі. □ студент* 
студентство, студентський. 
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СТУДЙТИ, джу, студиш, НЄДОК. І СТУПНЯ, і, ж. 1. Нижня опорна 
1. Робити що-небудь холодним, хо¬ 
лоднішим. • охолоджувати. 2. Дути 
на руки для їх зігрівання. 3. Силь¬ 
но морозити, трусити. 
СТУДІЮВАТИ, юю, юєш, не док. 

1. Вивчати що-небудь. 2. Навчати¬ 
ся де-небудь. □ студійбваний, сту¬ 
діювання. 
СТУДІЯ, ії, ж. 1. Майстерня ма¬ 

ляра або скульптора. • робітня. 2. 
Школа з підготовки художників, ак¬ 
торів, музикантів. 3. Театральний 
колектив, що практично вивчає нові 
прийоми в мистецтві і готує кадри. 
4. Спеціально обладнане приміщен¬ 
ня для радіопередач, фільмування, 
фотозйомок тощо. 5. мн. Старанне 
вивчення чогось; навчальні вправи, 
заняття. □ студієць, студійка, сту¬ 
дійний. 
СТУЖА, і, ж. Сильний холод, мо¬ 

роз. 
СТУКАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Ударяти, бити по чому-небудь, 
створювати шум, стук. 2. Сильно 
битися, пульсувати внаслідок пе¬ 
реживання, збудження (про кров, 
серце). □ стукіт, стуконути, 
стукотання, стукотіння, стукот¬ 
неча. 
СТУПА, и, ж.; у зверт. ступо. 1. 

Пристрій, посудина для лущення та 
подрібнення різних речовин (зерна, 
тютюну і т. ін.). 2. перен. Про тов¬ 
сту, незграбну, неповоротку лю¬ 
дину. 
СТУПАТИ, аю, аєш, недок., СТУ- 

пйти, ступлю, ступиш, док. 1. Ста¬ 
вити ногу куди-небудь, на що-не¬ 
будь. 2. Іти в якомусь напрямі; 
поважно, не поспішаючи йти кудись. 
СТУПІНЬ, пеня, ч. 1. Порівняль¬ 

на величина, що виражає розмір, 
інтенсивність чого-небудь; міра ви¬ 
яву чого-небудь. 2. Посада, ранг, 
звання, чин. 3. перен. Етап, стадія 
розвитку чого-небудь; стан, рівень, 
ча якому перебуває хтось або щось. 

частина ноги від пальців до п’ятки. 
• стопа. 2. Відбиток ноги, залише¬ 
ний на поверхні чого-небудь. 
СТУПОР, а, ч. Стан нечутливості, 

отупіння, нерухомості в людини, 
який з’являється внаслідок психіч¬ 
них захворювань, отруєння, травм 
мозку, і т. ін. 
СТУСАН, а, ч. Удар кулаком або 

різкий удар ногою, коліном. 
СТЬОБАТИ1, аю, аєш, недок. 

Прошивати що-небудь стібками. 
□ стьобальник, стьобальниця, 
стьббаний, стьббанка. 
СТЬОБАТИ2, аю, аєш, недок. 1. 

Бити кого-небудь або вдаряти чи¬ 
мось гнучким (дубцем, прутом, ба¬ 
тогом); • хльостати, шмагати. 2. 
перен. Рухаючись, сильно ударяти 
(про дощ, вітер, гілки і т. ін.). 3. 
перен. Говорячи різко, дошкульно, 
досаджати кому-небудь. • дошку¬ 
ляти. 
СТЮАРД, а, ч.; у зверт. стюар¬ 

де. Буфетник, офіціант на паса¬ 
жирському морському судні, на 
літаку. 
СТЮАРДЕСА, и, ж.; у зверт. стю¬ 

ардесо. Бортпровідниця на літаках, 
рідше на пасажирських суднах. 
СТЯГ, а, ч. Полотнище визначе¬ 

ного кольору (кольорів), часто із зоб¬ 
раженням когось або чогось, при¬ 
кріплене до держална чи шнура; 
є емблемою держави, військових 
підрозділів, партій, родів і т. ін. 
СТЯГАТИ, аю, аєш, недок., 

СТЯГНУТИ, ну, стягнеш, док. 1. Ро¬ 
бити тіснішим, таким, що щільніше 
прилягає. 2. Морщити, висушувати 
(про дію вітру, сонця на обличчя, 
шкіру). 3. Збирати в одне місце, зо- 
седреджувати, скупчувати. 3. Зніма¬ 
ти щось вдягнуте. □ стягнення, 
стягнений. 
СТЯГНЕННЯ, я, с. 1. Дія за зна¬ 

ченням «стягнути», «стягати». 2. Пока¬ 
рання за невиконання, порушення 
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чого-небудь (як правило, адмініст¬ 
ративне). 
СТЯЖАТЕЛЬСТВО, а, с. Жадіб¬ 

не, ненаситне нагромадження гро¬ 
шей, майна; пристрасть до наживи. 
□ стяжатель, стяжати. 
СУБ... Перша частина складних 

слів, яка позначає розміщення під 
чимось чи біля чогось, підпорядко¬ 
ваність, напр.: субординатор, суб- 
категорія і т. ін. 
СУБ’ЄКТ, а, ч.;узверт. суб’єкте. 

1. Носій певного роду діяльності; 
джерело активності, спрямованої на 
об’єкт. 2. юр. Особа або організа¬ 
ція, що має певні обов’язки і пра¬ 
ва. 3. грам. Головний член речен¬ 
ня — підмет. 4. лог. Частина 
судження, що є поняттям про пред¬ 
мет, на який спрямовано думку. 5. 
перен. Людина з негативними ри¬ 
сами характеру, підозрілої зовніш¬ 
ності і т. ін. □ суб’єктний. 
СУБ’ЄКТИВНИЙ, а, е. 1. Сто- 

сується до суб’єкта, людини, особи; 
пов’язаний з діями суб’єкта. 2. Який 
відображає думки, переживання, 
наміри і т. ін. тільки даного суб’¬ 
єкта. • особйстий, індивідуальний, 
упереджений. □ суб’єктивізм, суб’¬ 
єктивістський, суб’єктивність, 
присл. суб’єктивно. 
СУБМАРИНА, и, ж. Підводний 

човен. 
СУБОРДИНАЦІЯ, ії, ж. Систе¬ 

ма суворого підпорядкування мо¬ 
лодших за чином або становищем 
старшим, грунтована на правилах 
службової дисципліни. 
СУБСИДІЯ, ії, ж. Грошова або 

натуральна допомога кому-, чому- 
небудь, надавана державою або 
якоюсь установою. □ субсидійо¬ 
ваний, субсидіювання,субсидію¬ 
вати. 
СУБСТАНЦІЯ, ії, ж. 1. філос. 

Єдина основа всього існуючого, ос¬ 
нова буття. 2. Основний складовий 
елемент. 3. перен. Суть чого-небудь. 

СУБСТИТУЦІЯ, ї, ж. Заміщу¬ 
вання одного іншим, звичайно схо¬ 
жим за властивостями, призначен¬ 
ням. □ субститут, субституцїйний. 
СУБСТРАТ, у, ч. 1. Те, що лежить 

в основі яких-цебудь утворень. 2. 
філос. Спільна єдина основа різно¬ 
манітних явищ, основа спільності 
або подібності однорідних явищ. 
СУБТИЛЬНИЙ, а, е. 1. Тендіт¬ 

ної будови, уразливий, ніжний. 2. 
Делікатної поведінки. • м’якйй. 
□ субтйльність. 
СУВЕНГР, а, ч. 1. Подарунок на 

згадку або річ, пов’язана зі спога¬ 
дами про кого-, що-небудь. 2. Ху¬ 
дожній виріб, куплений на згадку 
про відвідини якоїсь країни, визнач¬ 
ного місця і т. ін. □ сувенірний, су- 
венірчик. 
СУВЕРЕНІТЕТ, у, ч. Неза¬ 

лежність і самостійність держави 
в її зовнішніх і внутрішніх справах. 
□ суверен, суверенний, суверен¬ 
ність, присл. суверенно. 
СУВІЙ, вбю, ч. 1. Що-небудь (пер¬ 

гамент, стародавній рукопис і т. ін.) 
згорнуте, скручене в трубку. 2. 
Шматок полотна або іншої ткани¬ 
ни, який зберігають згорнутим 
у трубку. 
СУВОРИЙ, а, е. 1. Який не має 

поблажливості, який ставить високі 
вимоги до чогось (про людину). 
• невблаганний. 2. Несприятливий 
для життя, існування (про клімат, 
пори року і т. ін.). 3. Який не допус¬ 
кає жодних відхилень; якого треба 
точно дотримуватися, виконувати 
(про норми, графік, розпорядок 
і т. ін.). □ сувбрість, сувбріти, 
присл. сувбро. 
СУВ’ЯЗЬ, і, ж. 1. Що-небудь зв’я¬ 

зане, сплетене, утворене перепле¬ 
тенням. 2. збірн. Маленькі недо¬ 
стиглі плоди. • зав’язь. 
СУГЕСТИВНИЙ, а, е. 1. Який 

впливає на кого-небудь, викликає 
у когось певний настрій, уявлення. 
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2. Пов’язаний із навіюванням. □ су- 
гестйвність, присл. сугестйвно; суг¬ 
естія. 
СУГЛИНОК, нку, ч. Осадочна 

гірська порода, до якої входять 
пісок і глина; Грунт такого складу. 
□ суглйнистий, суглинкбвий, суг- 
лйнний. 
СУГЛОБ, а, ч. Рухоме зчленуван¬ 

ня кісток в організмі людини і хре¬ 
бетних тварин; місце такого зчле¬ 
нування. □ суглобик, суглббистий, 
суглббний. 
СУГУБИЙ, а, е.Особливий, ви¬ 

нятковий. □ присл. сугубо. 
СУД, у, ч. 1. Державний орган, 

який розглядає цивільні, кримі¬ 
нальні та деякі адміністративні 
справи. 2. Розгляд цивільної або 
кримінальної справи; судовий про¬ 
цес. 3. Судове засідання. 4. Думка 
про кого-, що-небудь, оцінка когось, 
чогось. □ суддівство, суддівський, 
суддя, судейський, судйлище, судй- 
мий, судймість. 
СУДЙТИ, суджу, судиш, не док. 

1. Складати думку про кого-, що- 
небудь, робити висновок щодо ко¬ 
гось, чогось. • міркувати. 2. Оціню¬ 
вати когось, щось, чиїсь учинки, 
поведінку і т. ін. 3. Розглядати спра¬ 
ву в судовому порядку. 4. спорт. 
Вести гру, стежачи за дотриманням 
правил і розв’язуючи суперечки. 5. 
Прирікати, призначати кому-небудь 
(долю, славу, талан і т. ін.). 
СУДНО1, а, с. Інженерна спору¬ 

да, пристосована для перевезення 
людей і вантажів по воді. □ суд- 
новйй. 
СУДНО2, а, с. Посудина для калу 

і сечі, яку подають лежачим хво¬ 
рим. 
СУДНО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову суд- 
новйй, напр.: судномеханік, судно- 
моделювйння. 
СУДОК, дка, ч. 1. Столовий при¬ 

бор, в якому поєднано невеликі по¬ 

судини для солі, перцю, гірчиці 
і т. ін. 2. Металева миска з ручка¬ 
ми для гарячої страви, соусу і т. ін 
СУДОМА, и, ж. 1. Мимовільне 

скорочення м’язів від болю, холоду 
і т. ін.; корчі. • судорога. 2. перен. 
Горе, біда. □ судомити, судомний, 
присл. судомно. 
СУЄТА, й, ж. 1. Те, що не стано¬ 

вить справжньої цінності, що-не¬ 
будь мізерне, неважливе. • мар¬ 
ність, дріб’язкбвість. 2. Безладний 
рух, біганина, клопоти. • метуш¬ 
ня. □ суєтний, суєтність, присл. 
суєтно. 
СУЗГР’Я, я, с. Група близьких 

одна до одної яскравих зірок, об’¬ 
єднаних спільною назвою. 
СУЇЦЙД, у, ч. Самогубство. 

□ суїцйдний. 
СУКАТИ, аю, аєш, недок. 1. Скру¬ 

чувати, збиваючи, виготовляти що- 
небудь (мотузку, шнур, нитку 
і т. ін.). 2. Перебирати ногами, ру¬ 
ками (переважно про дітей). 
□ сукальний, сукальник, суканий, 
сукання. 
СУКНО, а, с. Щільна тканина 

з вовняного або напіввовняного пря¬ 
дива. □ сукенце, сукнар, сукнар- 
ський,сукнйна, сукняний,суконний. 
СУКНЯ, і, ж. Жіночий одяг, верх¬ 

ня частина якого (відповідає кофті) 
становить одне ціле з нижньою ча¬ 
стиною (відповідає спідниці). 
□ суконька. 
СУКРОВИЦЯ, і, ж. Жовтувата 

рідина, що витікає разом із кров’ю 
з уражених тканин тіла, з гнійних 
ран. □ сукроватий, сукровичний, 
сукровйще. 
СУКУПНІСТЬ, ності, ж. Непо 

дільна єдність чого-небудь; загаль¬ 
на кількість, сума чогось. □ сукуп¬ 
ний, присл. сукупно. 
СУЛГЯ, її, ж. Пляшка великих 

розмірів. • бутель. 
СУМ, у, ч. Невеселий настрій, 

спричинений горем, невдачею і т. ін. 
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• смуток, турббта. □ сумнбнький, 
сумнйй, присл. сумно. 
СУМА, и, ж. 1. Результат дода¬ 

вання двох чи більше величин. 2. Су¬ 
купність, загальна кількість чогось. 
Сума знань. 3. Певна кількість гро¬ 
шей. □ сумарний, сумарність, 
присл. сумарно. 
СУМБУР, у, ч. Щось неясне, без¬ 

системне. • безладдя, плутанина. 
□ сумбурний, сумбурність, присл. 
сумбурно. 
СУМА, й, ж.Торба. 
СУМЙРНИ Й, а, е. Покірний, ла¬ 

гідний (про людину); слухняний, не- 
норовистий (про тварину); сповне¬ 
ний покори, незлобивості (про 
характер, вдачу і т. ін.). □ су- 
мйрність, присл. сумирно. 
СУМІЖНИЙ, а, е. Який межує 

з ким-, чим-небудь, прилеглий до чо¬ 
гось; розташований поруч. • при¬ 
леглий. □ суміжник, суміжність, 
присл. суміжно. 
СУМІСНИЙ, а, е. 1. Здійснюва¬ 

ний разом із кимось, спільний (про 
дії). 2. Який можна поєднати, спо¬ 
лучити з чим-небудь. □ сумісник, 
сумісництво, сумісниця, сумісність, 
присл. сумісно. 
СУМІШ, і, ж. 1. Поєднання пред¬ 

метів різних сортів і видів; сполу¬ 
чання чогось різного. 2. Продукт 
такого поєднання, сполучення. 
О сумішевий. 
СУМІЩАТИ, аю, аєш, недок., 

СУМІСТИТИ, іщу, ІСТИШ, ДОК. 1. 
Поєднувати; сполучати; одночасно 
виконувати. □ сумісний, сумісник, 
сумісництво, сумісницький, сумісни¬ 
ця, присл. сумісно. 2. Накладаючи 
одну на одну, досягати збігу кож¬ 
ної точки, лінії, частини і т. ін. 
О суміщання, сумісник, сумі¬ 
щення. 
СУМЛІННЯ, я, с. Почуття мо¬ 

ральної відповідальності за свою 
поведінку, вчинки перед собою і сус¬ 
пільством; моральні принципи, по¬ 

гляди, переконання. • сбвість. 
□ сумлінний, сумлінність, присл. 
сумлінно. 
СУМНЙЙ, а, е. 1. Який відчуває 

сум, пройнятий сумом, журбою; 
який пов'язаний із тугою, трауром. 
2. Який викликає, навіює сум. • без¬ 
радісний, журний. □ сумовйтий. 
СУМНІВ, у, ч. І. Невпевненість 

щодо вірогідності, правильності, 
можливості чого-небудь. • підбзра, 
бстрах. 2. Душевний стан непев¬ 
ності. • вагання. □ сумніватися, 
сумнівний, сумнівність, присл. сум¬ 
нівно. 
СУМ’ЯТТЯ, я, с. 1. Безладний 

рух, метушня; загальна розгуб¬ 
леність, паніка, викликані чим-не¬ 
будь. 2. Сильне хвилювання; не¬ 
спокій, тривога. 
СУПЕР... 1. Перша частина 

складних слів, яка надає різно¬ 
манітні значення: розташований над 
чимось, головний, кращий, вищий, 
напр.: суперагент, супереліта, су¬ 
перобгортка і т. ін. 2. Може вжива¬ 
тися як самостійне слово з таким 
значенням. 
СУПЕРЕЧКА, и, ж. Словесне 

змагання між двома або кількома 
особами, де кожна зі сторін обстоює 
свою думку, правоту; незгоди у чо¬ 
мусь. • спір, дискусія. □ суперечи¬ 
ти, суперечливий, суперечливість, 
суперечний, суперечник, супе¬ 
речність. 
СУПЕРМЕН, а, ч.іузверт. супер¬ 

мене. 1. Людина, впевнена у своїй 
перевазі над іншими людьми. 2. Ге¬ 
рой детективних творів, бойовиків 
і т. ін., наділений незвичайними яко¬ 
стями і тому непереможний. □ су- 
перменський. 
СУПЕРНИК, а, ч.; у зверт. су¬ 

пернику. 1. Той, хто прагне перемог¬ 
ти, перевершити кого-небудь у чо¬ 
мусь. 2. перен. Той, хто має однакові 
якості, достоїнства, заслуги, права, 
можливості і т. ін. перед кимось. 
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□ суперництво, суперниця, супер¬ 
ницький, суперничати. 
СУПИТИ, плю, пиш, недок. Зсу¬ 

вати брови, морщити чоло, облич¬ 
чя, набирати похмурого погляду, 
виявляючи незадоволення ким-, 
чим-небудь, ображатись на когось. 
СУПІНАТОР, а, ч. Ортопедична 

устілка для звичайного взуття, ви¬ 
користовувана при плоскостопості. 
СУПІСОК, ску, ч. Осадочна 

гірська порода, до складу якої вхо¬ 
дять пісок і глина; ґрунт такого 
складу. □ супіщаний. 
СУПРОВОДИТИ, джу, диш, не¬ 

док. 1. Іти, їхати разом із кимось як 
супутник, як провідник, як охоро¬ 
на; стежити за кимось (про погляд). 
2. Виконувати щось одночасно 
з чим-небудь. □ супровід, супровід¬ 
ний, супровідник, супровідниця, 
супроводжати, супровбджуваний, 
супровбджування, супроводжувач. 
СУПРОТЙВНИИ, а, е. 1. Розта 

шований навпроти кого-, чого-не¬ 
будь. • протилежний. 2. Зустрічний 
(запитання, вітер, течія і т. ін.). 3. 
Який несумісний з чимось, докорін¬ 
но відрізняється; ворожий комусь, 
чомусь. □ супротивник, супротйв- 
ниця, супротйвність. 
СУПУТНИК, а, ч.;у зверт. супут¬ 

нику. 1. Той, хто поруч, разом із ким- 
небудь (мандрує, йде, їде і т. ін.); 
постійно перебуває з ким-небудь. 2. 
Те, що тісно пов’язано з чим-небудь. 
3. Небесне тіло, яке рухається нав¬ 
коло іншої планети або зірки. □ су¬ 
путниця, супутній. 
СУРГУЧ, у, ч. Забарвлена твер¬ 

да смола, віск і т. ін., що легко пла¬ 
виться й швидко застигає; викорис¬ 
товується для опечатування пакетів, 
посилок, приміщень, для закупорю¬ 
вання пляшок і т. ін. □ сургучевий, 
сургучний. 
СуРЖИК, а, ч. І. Суміш зерна 

(ячменю й вівса, пшениці і жита 
тощо); борошно з такої суміші. 2. 

лінгв. Елементи різних мов, об’¬ 
єднані без вимог літературної мови; 
нечиста мова. 3. Людина змішаної 
раси. □ суржиковий, суржикувати. 
СУРИК, у, V. 1. Мінерал — окис 

свинцю з домішками заліза, алюмі¬ 
нію та інших елементів. 2. Природ¬ 
на мінеральна фарба оранжево-чер¬ 
воного або червоно-брунатного 
кольору. □ суриковий. 
СУРМА, сурмй, ж.; у зверт. 

сурмо. 1. Духовий сигнальний 
інструмент у вигляді мідної труб¬ 
ки, зігнутої в кільце, з розтрубом 
на кінці. 2. Духовий мідний музич¬ 
ний інструмент високого регістру 
з загнутим у кільце циліндричним 
корпусом, який закінчується роз¬ 
трубом і пристроєм для зміни ви¬ 
соти звуку. • труба. □ сурмацький, 
сурмйч, сурмачів, сурмйти. 
СУРМА, й, ж. 1. Хімічний еле¬ 

мент — сріблясто-білий крихкий 
метал, застосовуваний у мета¬ 
лургійній, гумовій, фармацевтичній 
промисловості, піротехніці і т. ін. 
2. Чорна фарба для брів, вусів 
і т. ін. 
СУРОВИЙ, а, е. Грубий, небіле- 

ний (про тканину, нитки); пошитий, 
виготовлений з небіленого, грубого 
полотна. 
СУРОГАТ, у, ч. 1. Замінник на¬ 

турального продукту, який має лише 
деякі його властивості. 2. лерен. Те, 
що є підробкою, фальсифікацією 
чого-небудь. □ сурогатний. 
СУСГД, а, ч.; у зверт. сусіде, СУ¬ 

СІДА, и, ч. і ж.; у зверт. сусідо. 1. 
Той, хто мешкає поруч, поблизу 
кого-небудь. 2. Той, хто займає най¬ 
ближче місце, розташований побли¬ 
зу і т. ін. □ сусідити, сусідка, 
сусідній, сусідство, сусідський. 
СУСПГЛЬСТВО, а, с. 1. Су 

купність людей, об’єднаних певни¬ 
ми відносинами, зумовленими 
історично змінним способом вироб¬ 
ництва духовних і матеріальних 
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благ. □ суспільний, суспільний, 
суспільність, присл. суспільно. 2. 
бот. Група рослинних або тварин¬ 
них організмів, що постійно чи тим¬ 
часово співіснують де-небудь. 
• угрупбвання. 
СУТАНА, и, ж. Верхній довгий 

одяг католицького духовенства, який 
носять не в час богослужіння. 
СУТЕНЕР, а, ч.; у зверт. сутене¬ 

ре. Особа, яка живе за кошти повій. 
□ сутенерство, сутенерський. 
СУТИЧКА, и, ж. 1. Суперечка, 

сварка, конфлікт. 2. Невеликий ко¬ 
роткочасний бій. 
СУТІНОК, нку, ч. 1. Напівтем¬ 

рява, що настає після заходу сонця 
або перед заходом сонця. 2. На¬ 
півморок у погано освітленому 
місці, приміщенні; слабке, неяскра¬ 
ве світло. □ сутеніти, сутінкбвий. 
СУТО, присл. Тільки; виключно; 

чисто. 
СУТТЄВИЙ, а, е. Який становить 

суть, зміст чого-небудь; який має ве¬ 
лике, особливе значення. • важли¬ 
вий, значнйй. □ присл. суттєво. 
СУТУЖНИЙ, а, е. Сповнений 

труднощів, складний; важкий, об¬ 
тяжливий, виснажливий. □ присл. 
сутужно. 
СУТУЛИЙ, а, е. Пригорблений, 

з похилою спиною і висунутими на¬ 
перед плечима (про людину). □ су¬ 
тулитися, сутулість, сутулуватий, 
сутулуватість. 
СУТЬ, і, ж. Найголовніше, 

основне в комусь, чомусь; 
внутрішній зміст, основа когось, 
чогось. □ сутність, суттєвий, 
присл. суттєво. 
СУФЛЕ, невідм., с. Назва кулі¬ 

нарних виробів (кондитерських, мо¬ 
лочних, м’ясних, рибних і т. ін.) із 
збитими білками яєць. 
СУФЛЕР, а, ч.; у зверт. суфлере. 

Працівник театру, що стежить за 
репетицією та виставою і підказує 
акторам текст ролі. □ суфлерство, 

суфлерський, суфлювання, суфлю¬ 
вати. 
СУХАР, я, ч. 1. Висушений шма¬ 

ток хліба, булки. 2. перен. Суха, 
худорлява людина. 3. перен. Без¬ 
душна, черства, педантична лю¬ 
дина. □ сухарець, сухарик, сухар- 
ний. 
СУХЙЙ, а, е. 1. Який не просяк¬ 

нутий водою, не мокрий, не сирий. 
2. Позбавлений вологості, сирості. 
3. Приготовлений висушуванням 
(про харчі); не рідкий. 4. Худий, су¬ 
хорлявий; виснажений. 5. перен. Не- 
емоційний, неяскравий, невиразний; 
який не викликає особливого інте¬ 
ресу; нудний. 6. перен. Позбавлений 
м’якості, різкий, тріскучий (про го¬ 
лос, звуки). 7. перен. Про рахунок 
у спортивних змаганнях, коли учас¬ 
ник, програвши, не набрав жодно¬ 
го очка. □ сухість, присл. сухо; су¬ 
хуватий. 
СУХО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову 
сухйй, напр.: суховантаж, сухо- 
губий і т. ін. 
СУХОВГЙ, ю, ч.; у зверт. суховію. 

Сухий гарячий вітер, супроводжу¬ 
ваний високою температурою, дуже 
низькою відносною вологістю по¬ 
вітря, який викликає тривалу засу¬ 
ху. □ суховійний. 
СУХОДГЛ, долу, ч. 1. Безводна 

долина, що зрошується тільки до¬ 
щами і сніговими водами. 2. Мате¬ 
рик, суша. □ суходільний. 
СУХОЖЙЛЛЯ, я, с. Частина м’я¬ 

за — волокниста сполучна ткани¬ 
на, яка кріпить м’яз до кістки. □ су¬ 
хожильний. 
СУХОПУТНИЙ, а, е. 1. Розташо¬ 

ваний на суші; який прилягає, про¬ 
ходить по суші; який живе і росте 
на суші. 2. Який відбувається на 
суші; переміщається по суші і діє 
на суші. □ сухопуття. 
СУХОРЛЯВИЙ, а, е. Трохи ху¬ 

дий. • худорлявий. □ сухорлйвий. 
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СУХОСТІЙ, тбю, ч.у збірн. За¬ 
сохлі дерева, кущі, трави, що сто¬ 
ять на корені. □ сухостійний. 
СУХОТА, и, ж. 1. Туберкульоз. 2. 
Жарка, суха погода, засуха. 
СУЦВІТТЯ, я, с. Квітконосне 

стебло разом із пуп’янками і квітка¬ 
ми, зібраними у вигляді китиці, зон¬ 
тика, кошика і т. ін. 
СУЦІЛЬНИЙ, а, е. 1. Який є од- 

ним цілим, зроблений з одного ціло¬ 
го. 2. Який тягнеться не перерива¬ 
ючись чимось іншим, який повністю 
займає увесь простір, все місце. 3. 
Який звучить постійно. □ присл. 
суціль; суцільність, присл. суцільно. 
СУЦІЛЬНО... Перша частина 

складних слів, що відповідає слову 
суцільний у 1 знач., напр.: суціль- 
нозварений, суцільнометалевий 
і т. ін. 
СУЧАСНИЙ , а, е. 1. Який сто¬ 

сується одного часу, одного періо¬ 
ду, епохи з ким-, чим-небудь. 2. Який 
існує, діє, живе нині, зараз. 
• нинішній, теперішній. 3. Який 
відповідає вимогам, потребам сво¬ 
го часу; важливий, цікавий зараз. 
• актуальний, злободенний. □ су¬ 
часник, сучасниця, сучасність, 
присл. сучасно. 
СУША', і, ж. 1. Земля (на відміну 

від моря); материк. 2. Сухе місце. 
СУША2, і, ж. Суха, засушлива 

пора; суха, жарка, без дощів пого¬ 
да. • збсуха. 
СУШЙТИ, шу, сушиш, недок. 1. 

Доводити до сухого стану, робити 
сухим. 2. Робити сухим і придатним 
для подальшого зберігання і вжи¬ 
вання (про фрукти, трави тощо). 
• засушувати. □ сушбрка, сушйр- 
ня, сушений, сушенйці, суиіЄня, су¬ 
шильний, сушйльник, сушйльня, су¬ 
шіння, сушнйк. 
СУЩИЙ, а, е. 1. Який існує, 

є в наявності. 2. у знач. ім. Те, що 
існує. • буття. 3. Справжній, 
дійсний, істинний. 

СФЕРА, и, ж. 1. мат. Замкнута 
поверхня, всі точки якої рівновід- 
далені від центра. 2. Предмет, що 
має форму кулі; поверхня такого 
предмета. 3. Рай\>н дії, місце поши¬ 
рення чого-небудь; галузь життя, 
виробництва, мистецтва. 4. Су¬ 
купність умов, середовище, в яких 
відбувається що-небудь; довкілля. 
• обстанбвка. 5. у ми. Коло осіб, 
об’єднаних, близьких спільністю 
соціального становища, занять тощо 
(ділові сфери, наукові сфери). 
□ сферйчний, сферйчність, присл. 
сферйчно. 
СФЕРО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову сфера, 
напр.: сферокристал, сфероліт 
і т. ін. 
СХАМЕНУТИСЯ, нуся, нЄшся, 

недок. 1. Опам’ятатися, отямитися. 
2. Змінити хибні наміри, помилко¬ 
ву поведінку, відмовитися від них. 
• одуматися. 
СХА Р А П УД И Т И, джу, ди ш, док. 

Викликати переляк, страх. • наля¬ 
кати. □ схарапуджений, присл. сха¬ 
рапуджено; схарапудитися. 
СХЕМА, и, ж. 1. Спрощене зоб¬ 

раження, викладення чогось у за¬ 
гальних рисах; план побудови, 
організації чого-небудь. 2. Крес¬ 
лення, що передає основну ідею 
чого-небудь (машини, приладу) за 
допомогою умовних позначень. 3. 
Готова трафаретна форма чого- 
небудь; збіднений, спрощений об¬ 
раз чогось. □ схематизатор, 
схематизація, схематйзм, схемати- 
збваний, схематизувати, схематич¬ 
ність. 
СХЙБИТИ, блю, биш, недок. 1. 

Не попасти в ціль (обстрілюючи, ки¬ 
даючи). 2. перен. Помилитися, дати 
маху. 3. Загубити дорогу, збитися 
з дороги, заблукати. 
СХИЛ, у, ч. 1. Похила поверхня 

чого-небудь; місцевість із похилою, 
спадистою поверхнею; пологий 
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спуск. 2. перен. Завершення, кінець 
чогось (про роки і т. ін.). 
СХЙЛ ЬНИ Й, а, е. Який має по¬ 

тяг, бажання до якої-небудь діяль¬ 
ності, бажання чогось, а також при¬ 
родні здібності, хист до чого-небудь. 
□ схильність. 
СХІД1, схбду, ч. 1. Одна з чоти¬ 

рьох сторін світу; напрямок, бік, 
протилежний заходу. 2. Частина 
обрію, де сходить сонце. 
СХІД2, схбду, ч. 1. Підйом уверх; 

сходження. 2. Поява небесного 
світила над горизонтом. 3. Здатність 
тіста підніматися. 4. Поява па¬ 
ростків рослин над поверхнею 
землі. 
СХЛИПУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Плачучи, уривчасто і судорожно 
втягувати повітря, утворювати 
відповідні звуки. 
СХОВАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Покласти що-небудь, розмістити 
в невідомому для інших місці. 2. пе¬ 
рен. Не виявити, не показати чого- 
небудь; затаїти, приховати. 3. 
Закопати померлого в землю, 
здійснивши похоронний обряд. 
□ схов, схбваний, схбвання, схбва- 
нок, сховатися, схбвище. 
СХОДИ1, ів, мн. Перші паростки 

посіяних рослин, що зійшли над по¬ 
верхнею землі. 
СХОДИ2, і в, мн. 1. Споруда з го¬ 

ризонтальними виступами, по якій 
піднімаються або спускаються. 2. 
перен. Етапи, стадії розвитку чого- 
небудь. 
СХОДИНИ, дин, мн. Зустріч лю¬ 

дей, об’єднаних спільними інтере¬ 
сами. • зібрання. 
СХОДИТИ, схбджу, схбдиш, не¬ 

док. 1. Ідучи по рівному або ступа¬ 
ючи по сходинах, підійматися куди- 
небудь. 2. перен. Розпочинатися, 
наставати (про ранок і т. ін.). 3. Іду¬ 
чи, спускатися куди-небудь; виходи¬ 
ти з транспорту і т. ін. 4. Щезати 
(про сніг, лід і т. ін.). 

СЬОГОДНІ 

сходйти, сходжу, схбдиш, док. 
1. Піти кудись і повернутися назад. 
2. Побувати в багатьох місцях, 
обійти все або багато чогось. 
СХОЖИ Й ‘, а, е. Який має спільні 

або подібні риси, властиві з ким-, 
чим-небудь; нагадує когось, щось. 
□ схбжість. 
СХОЖИЙ2, а, е. Який здатний до 

проростання (про насіння). □ схб¬ 
жість. 
СХОПЛЮВАТИСЯ, ююся, юєш- 

ся, недок., схопйтися , пліЬся, 
пишся, док. 1. Братися за що-небудь 
швидким різким рухом рук. 2. Квап¬ 
ливо, рвучко вставати; інколи вста¬ 
вати, підскочивши. 3. Починатися, 
здійснюватися (про вітер, бурю 
і т. ін.). 
СХРЕЩУВАТИ, ую, уеш, недок., 

СХРЕСТИТИ, схрещу, схрестиш, 
док. 1. Складати хрестом, розташо¬ 
вувати хрест-навхрест. 2. біол. 
Здійснювати опилення рослин або 
спаровування тварин різних видів, 
з різними якостями для одержання 
нових видів, сортів, порід. 
СЦЕНА, и, ж. 1. Спеціальний 

майданчик, підвищення над підло¬ 
гою, землею, на якому відбувають¬ 
ся концерти. • кін, підмостки. 
□ сценічний, сценічність. 2. Окре¬ 
ма частина дії, акту театральної 
п’єси. 3. Окремий епізод картини, 
твору тощо. 4. перен. Гостра, не¬ 
приємна розмова. • сварка. 5. пе¬ 
рен. Сфера, поле діяльності. • пбп- 
рище. 
СЦЕНАРІЙ, ю, ч. 1. Літератур¬ 

ний твір як основа створення 
фільму. • кіносценарій. 2. У те¬ 
атрі — сюжетна схема, план п’єси, 
опери, балету і т. ін., а також спи¬ 
сок дійових осіб із зазначенням по¬ 
рядку та часу їх виходу на сцену. 
□ сценарйст, сценарйстка, сценар¬ 
ний. 
СЬОГОДНІ, присл. 1. У цей, 

нинішній день; між учора і завтра; 
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у нинішній час. • зараз, тепер. 2. 
у знач, ім., невідм. Нинішній день; 
теперішній час. • сучасність. □ сьо¬ 
годенний, сьогодЄння, сьогоденність, 
сьогбднішній. 
СЬОРБАТИ, сьбрбаю, сьбрбаєш, 

недок. 1. їсти рідку страву, наби¬ 
раючи ложкою, видаючи при цьому 
характерні звуки. 2. Пити, видаю¬ 
чи характерні звуки. 
сюдй, присл. 1. У місце, назва¬ 

не, вказане раніше або відоме з си¬ 
туації. 2. Уживається в разі вказів¬ 
ки на приналежність або 
відношення кого-, чого-небудь до 
названого раніше або відомого з на¬ 
явної ситуації. 
СЮЖЕТ, а, ч. 1. Послідовність 

і зв’язок опису, зображення подій 
у творах художньої літератури. 2. 
Тема, об’єкт зображення в маляр¬ 
ських, музичних творах і т. ін. □ сю- 
жЄтєць, сюжЄтик, сюжЄтний, сюжЄт- 
ність, присл. сюжЄтно. 
СЮРПРЙЗ, у, ч. 1. Те, чого не 

чекають, на що не сподіваються (пе¬ 
реважно несподіваний подарунок). 
2. лерен. Несподівана подія, обста¬ 
вина, вчинок. 

СЮРЧАТИ, чу, чйш, недок. 1. Ви¬ 
давати різкі, високі часто повторю¬ 
вані звуки (про коників, птахів 
і т. ін.) 2. Дмухати у свисток, гудок 
і т. ін., створювати різкі, перелив¬ 
часті звуки. □ сюрчання, сюрчок. 
СЯГАТИ, аю, аеш, недок. 1. До¬ 

ходити до певного рівня, межі (про 
розмір, вагу, і т. ін.). 2. Рухаючись, 
доходити, доїжджати до якогось 
місця (як правило, далеко); добира¬ 
тися кудись. 3. Добиватися, одер¬ 
жувати бажане, важкодоступне. 
□ сягбння, сягаючи. 
СЯЙВО, а, с. 1. Рівне, яскраве 

світло, випромінюване чим-небудь. 
2. Круг, який світиться навколо 
чого-небудь, оточує щось. 3. Відбит¬ 
тя світла, променів, блиск. 4. перен. 
Про радісний, вдоволений вираз 
обличчя,очей. 
СЯЯТИ, сяю, сяєш. 1. Випромі¬ 

нювати рівне, яскраве світло. 
• світитися; бути яскраво освітле¬ 
ним. 2. Блищати під дією світла, 
променів; виділятися яскравим 
світлом, кольором. 3. перен. Блища¬ 
ти, світитися від радості, щастя, за¬ 
доволення і т. ін. 

ТАБІР, бору, ч. 1. Місце тимчасо¬ 
вого розташування війська поза на¬ 
селеним пунктом; військо, розташо¬ 
ване в такому місці. 2. Кілька родин 
циган, що кочують разом, а також 
їх стан, обоз. 3. Місце тимчасового 
розташування великої групи людей; 
група людей, що перебуває в тако¬ 
му місці. 4. Літня будівля, загін для 
худоби поблизу пасовищ, випасів. 
5. перен. Суспільно-політичне угру¬ 
повання; течія, напрям; група лю¬ 
дей, що мають однакові погляди, пе¬ 
реконання. □ табірний, табірник, 
таборище, таборбвий, таборянин. 

ТАБЛИЦЯ, і, ж. 1. Відомості, 
цифрові дані, викладені в певному 
порядку за графами (рубрики гори¬ 
зонтальної і вертикальної площини). 
2. Дошка, пластина з пам’ятним чи 
іншим написом. □ таблйчка, 
таблйчний. 
ТАБЛО, невідм., с. Щит з різни¬ 

ми умовними знаками, світловими 
та іншими сигнальними пристроя¬ 
ми, що передає оперативну інфор¬ 
мацію. 
ТАБУ, невідм., с. 1. У первісних 

народів релігійна заборона певних 
дій, слів, порушення якої спричи- 
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няє тяжкі покарання. 2. перен. Будь- 
яка заборона; те, чого варто уника¬ 
ти. □ табуйбваний. 
ТАБУЛЯТОР, а, ч. 1. Електро¬ 

механічна лічильно-перфораційна 
обчислювальна машина для авто¬ 
матичної обробки інформації. 2. 
Пристрій у друкарських машинках 
для друкування таблиць. 
ТАБУН, а, ч. 1. Гурт копитних 

тварин; зграя свійських або диких 
птахів; скупчення риб, морських 
тварин. □ табунець, табунитися, 
табунний, табунник, табунбк. 2. пе¬ 
рен. Про неорганізовану групу лю¬ 
дей. 
ТАБУРЕТ, а, чТАБУРЕТКА, 

и, ж. Стілець без спинки з квад- 
ратним або круглим твердим сидін¬ 
ням. 
ТАВРО, а, с. 1. Мітка, випечена 

на шкірі (рогах, копитах) тварини; 
мітка на тілі людини. 2. Особливий 
знак на виробі, товарі, що вказує 
на їх виготовлювача чи власника. 
• клеймо. 3. Знаряддя, яким роб¬ 
лять таку мітку. □ таврбваний, тав¬ 
рування, таврувати. 
ТАВТОЛОГІЯ, ії, ж. Мовна по¬ 

милка або стилістичний засіб, що 
виражається в повторному позна¬ 
ченні в іншій формі раніше сказа¬ 
ного. □ тавтологічний. 
ТАЄМНЙЦЯ, і, ж.;у зверт. таем- 

нйце. 1. Те, що приховується від 
інших, відоме не всім; те, що не 
підлягає разголошенню. • секрет, 
таїна. 2. Те, що не пізнане, не стало 
відомим, не доступне пізнанню. 
□ таемнйче, таємнйчий, таем- 
нйчість, присл. таємнйчо, табмно; 
таємність. 
ТАЗ1, а, ч. Невелика кругла або 

овальна посудина для вмивання, 
прання тощо. □ тазик. 
ТАЗ2, а, V., анат. Частина кістя¬ 

ка людини й тварин — кістковий 
пояс, що спирається на нижні (у 
людей) чи на задні (у тварин) 

кінцівки, і є опорою для хребта. 
□ тазовий. 
ТАЇНСТВО, а, с. 1. У христи¬ 

янській церкві — культовий обряд 
(вінчання, хрещення і т. ін.), що за 
віровченням має чудодійну силу. 
• священодійство. 2. перен. Щось 
незрозуміле, загадкове, приховане. 
ТАЇТИ, таю, таїш, недок. 1. Три¬ 

мати щось у таємниці, приховува¬ 
ти від інших, не розголошувати. 2. 
Мати, містити в собі щось невідо¬ 
ме, незрозуміле, що не виявлене. 
ТАЙГА, й, ж. Природна геогра¬ 

фічна зона помірного поясу — важ- 
копрохідні хвойні ліси, що простя¬ 
гаються в північній частині Європи, 
Азії та Північної Америки. □ тай¬ 
говий,тайговйк. 
ТАЙМ, у, ч. Частина часу спор¬ 

тивної гри. 
ТАЙМЕР, а, ч. Пристрій для 

відраховування часу, котрий подає 
сигнал через зафіксовані проміжки 
часу. 
ТАЙНОПИС, у, ч. Спосіб пись¬ 

ма спеціальними умовними знака¬ 
ми — шрифтом; шифроване пись¬ 
мо. • криптографія. 
ТАЙФУН, у, ч. Сильний вітер із 

зливою, ураган величезної руйнів¬ 
ної сили, що виникає в тропічних 
широтах західної частини Тихого 
океану. 
ТАК1, присл. 1. Означає спосіб 

дії; таким робом, таким чином; по¬ 
дібно до того, як раніше. 2. У такому 
стані, вигляді; як є, без змін. 3. До 
такого ступеня. • настільки. 4. Да¬ 
ремно, без винагороди, безплатно. 
5. Без певної мети, потреби; без 
причини; без наміру. 
ТАК2, част. 1. Уживається під 

час відповіді, що підтверджує пра¬ 
вильність чогось, наявність факту, 
явища; виражає згоду. • авжеж, 
справді, атбж, звичайно. 2. Ужи¬ 
вається на початку питального ре¬ 
чення для вираження сумніву, 
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здивування, недовіри. • хіба, 
невже. 
ТАК3, спол. 1. Уживається для 

приєднання слів і речень із зна¬ 
ченням протилежності чи невідпо¬ 
відності до попереднього. • але, 
проте, та. 2. Уживається для при¬ 
єднання підрядних наслідкових ре¬ 
чень. • тому. 3. Уживається для ви¬ 
раження умовного зв’язку між двома 
однаковими словами. 
ТАКЕЛАЖ, у, ч. 1. Загальна на¬ 

зва суднових тросів, блоків, гаків 
і т. ін., призначених для кріплення 
корабельного оснащення. 2. Меха¬ 
нізми й пристрої з тросами й ланцю¬ 
гами, якими підіймають великі ван¬ 
тажі. □ такелажний, такелажник, 
такелажниця. 
ТАКЙ, част. 1. Уживається перед 

словом і після нього в значенні 
справді. 2. Уживається в значенні 
нарешті\ зрештою. 3. Уживається як 
протиставний сполучник. • але, 
проте, однак. 4. Уживається при 
прислівниках, підсилюючи, підкрес¬ 
люючи їх значення. 
ТАКИЙ, а, е, займ. 1. Уживаєть¬ 

ся у значенні: саме цей, про який 
ішла мова або йде мова, вказуючи 
на властивість. • вищезгаданий. 
2. Уживається перед переліком, по¬ 
ясненням, розкриттям змісту чогось; 
саме цей, про який буде мова далі. 
3. Указує на високий ступінь вияву 
ознаки, якості, стану когось, чогось. 
4. У поєднанні зі словами «хто», 
«що», «який» та ін. утворює склад¬ 
не питання. 
ТАКОЖ1, присл. 1. Так само, та¬ 

ким же робом, таким же чином. 2. 
Разом із тим, одночасно. 
ТАКОЖ2, спол. Уживається для 

приєднання однорідних членів ре¬ 
чення або цілих речень у значенні: 
крім того, разом із тим. 
ТАКСА1, и, ж. Встановлені роз¬ 

цінки на товари, оплату праці та 
послуг. 

ТАКСА2, и, ж.;узверт. таксо. По¬ 
рода мисливських собак із корот¬ 
кими лапами, використовувана для 
полювання на лисиць і борсуків 
у норах. 4 
ТАКСІ, НЄВ/ДМ.1 с. Автомобіль 

громадського користування з опла¬ 
тою проїзду за лічильником (так¬ 
сометром) відповідно до тарифу. 
• таксомотбр. □ таксист, так- 
сйстка. 
ТАКТ1, у, ч. 1. Метрична музич¬ 

на одиниця; графічне зображення 
меж такої одиниці (ноти між двома 
вертикальними рисками). 2. Ритм 
руху, дії; кожний з рухів або ударів, 
рівномірно повторюваних. 
ТАКТ2, у, ч. Почуття міри; делі¬ 

катність у поведінці. □ тактбвний, 
тактбвність, прнсл. тактбвно. 
ТАКТИКА, и, ж. 1. Складова час¬ 

тина військового мистецтва, що 
включає теорію і практику підго¬ 
товки, організації та ведення бою; 
навчальний предмет із теорії та 
практики ведення бою. 2. У широко¬ 
му значенні — сукупність прийомів 
і методів ведення боротьби для до¬ 
сягнення успіху. 3. перен. Способи, 
прийоми досягнення певної мети; 
лінія поведінки. □ тактйчний, присл. 
тактйчно. 
ТАКТИЛЬНИЙ, а, е. Який 

сприймається дотиком. • доти- 
кбвий. 
ТАЛАН, ч. 1. у. Доля, життєвий 

шлях кого-небудь; інколи — щастя, 
успіх, удача. 2. Те саме, що талант, 
хист. □ таланйти, таланливий. 
ТАЛАНТ, ч.; у зверт. таланте. 1. 

у. Видатні природні здібності люди¬ 
ни; хист, обдарування; здібність 
до чогось, уміння робити щось. 2. 
а. Людина з видатними природни¬ 
ми здібностями. 
ТАЛ ИЙ, а, е. Який трохи розта¬ 

нув під впливом тепла і такий, який 
буває під час танення снігу, льоду; 
насичений вологою. 
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ТАЛІСМАН, а, ч. Предмет, яко- І рен. Про спільну, злагоджену робо- 
му приписується чудодійна сила; 
приносить власникові щастя, удачу, 
оберігає від небезпеки. □ талісман¬ 
ний, талісмановий. 
ТАЛІЯ, І, ж. 1. Найвужча части¬ 

на тулуба; місце, де носять пояс. 2. 
Частина сукні, одягу, що облягає це 
місце. 
ТАЛЬК, у, ч. М’який мінерал 

білого або блідо-зеленого кольору 
(із класу силікатів); порошок із 
цього мінералу, застосовуваний 
у техніці і медицині. □ тальковий. 
ТАМ, присл. 1. Уживається для 

вказівки на місце більш віддалене 
порівняно з іншим, ближчим; утому 
місці, у тих місцях. 2. Потім, зго¬ 
дом, незабаром. 
ТАМАДА, и, ч.; у зверт. тамадо. 

Господар, розпорядник товариської 
вечері, бенкету, зустрічі тощо. □ та¬ 
мадувати. 
ТАМБУР, а, ч. 1. Прибудова біля 

входу в приміщення; сіни. 2. Зак¬ 
ритий майданчик пасажирського за¬ 
лізничного вагона. □ тамбурний. 
ТАМПОН, а, ч. Ш маточок сте¬ 

рильної марлі чи вати, що викорис¬ 
товують для спинення кровотечі, 
увібрання гною, вкладаючи в рану 
або якусь порожнину організму. 
□ тампонація, тампонування, там¬ 
понувати, тампончик. 
ТАМУВАТИ, ую, уеш, недок. 1. 

Не давати чомусь проявитися пов- 
ною мірою, стримувати, зупиняти 
(про кашель, подих, кров і т. ін.). 2. 
перен. Переборювати якесь почут¬ 
тя, стримувати що-небудь (гнів, хви¬ 
лювання, обурення і т. ін.). 3. Задо¬ 
вольняти потребу в чомусь, якесь 
бажання (звичайно про голод, спра¬ 
гу і т. ін.). • гамувати. 
ТАНДбМ, у, ч. 1. Розташування 

машин та їхніх частин в агрегаті 
один за одним, на одній осі, лінії. 2. 
Двомісний велосипед із розташова¬ 
ними одне за одним сідлами. 3. ле¬ 

ту, діяльність двох осіб, організацій 
тощо. 
ТАНЕЦЬ, танцю, ч. 1. одн. Вид 

мистецтва, у якому художній образ 
створюється пластичними та рит¬ 
мічними рухами людського тіла; му¬ 
зичний твір такого мистецтва. 2. Су¬ 
купність пластичних ритмічних 
рухів певного темпу й характеру, що 
їх виконують у такт певній музиці; 
виконання таких рухів. □ танцюва¬ 
ння, танцювати, танцюрйст. 
ТАНК1, а, ч. Бойова гусенична 

повністю броньована машина висо¬ 
кої прохідності з відповідним 
озброєнням. □ танкетка, танкетний, 
танкіст, танкістський. 
ТАНК2, а, ч. Бак, цистерна, відсік 

для збереження або транспортуван¬ 
ня рідини. 
ТАНКЕР, а, ч. Самохідне налив¬ 

не судно, призначене для перевезен¬ 
ня рідких багатотонних вантажів 
без тари. □ танкерний. 
ТАНКЕТКА, и, ж. 1. Суцільна 

підошва, що потовщується від нос¬ 
ка до п’ятки. 2. Легке жіноче взут¬ 
тя на такій підошві. 
тАнути, ну, неш, недок. 1. Пе¬ 

ретворюватися на воду внаслідок 
дії тепла; переходити з твердого 
стану в рідкий шд дією тепла. 2. 
Розчинятися в рідині (про сіль, цу¬ 
кор і т. ін.). 3. перен. Зменшуватися 
в кількості, числі, об’ємі; зникати 
з поля зору, ставати непомітним; 
розвіюватися в повітрі. 4. перен. 
Розчулюватися, зворушуватися, 
мліти. □ талий. 
ТАПЧАН, а, ч. Вид дерев’яного 

ліжка без спинок. • лежак. 
ТАРА, и, ж. Те, в що упаковуєть¬ 

ся товар для збереження або транс¬ 
портування. □ тарний. 
ТАРАБАРЩИНА, и, ж. 1. Що- 

небудь сказане або написане іншою, 
невідомою чи незрозумілою комусь 
мовою. 2. Щось безглузде, незрозу- 
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міле; не ясно виражене. • нісеніт¬ 
ниця. 
ТАРАН, а, ч. 1. Старовинне зна¬ 

ряддя у вигляді колоди з метале¬ 
вим наконечником, призначене для 
руйнування мурів, воріт, стін фор¬ 
теці. 2. перен. Те, чим можна зав¬ 
дати сильного вирішального удару; 
те, що е головною пробивною силою. 
3. Цілеспрямоване зіткнення літа¬ 
ка, танка, корабля і т. ін. з воро¬ 
жим — застосовується в разі, коли 
не стає боєприпасів. Ітй на та- 
рйн. 4. Зміцнена підводна частина 
носа бойового корабля, якою завда¬ 
ють удару по ворожому кораблю. 
□ таранення, таранити, таранний, 
таранбвий. 
ТАРАНТАС, а, ч. Чотириколісний 

візок на довгих розводах для дале¬ 
кої дороги. 
ТАРАНТУЛ, а, ч. Великий отруй¬ 

ний павук, що живе в землі; поши¬ 
рений у лісостеповій і степовій зо¬ 
нах Європи й Азії. 
ТАРАНЯ, і, ж. 1. Невелика 

промислова риба родини ко¬ 
ропових, поширена в ділянках 
Чорного й Азовського морів. 2. 
Про дрібну засолену й висуше¬ 
ну рибу. 3. перен. Про худу, ви¬ 
соку людину. □ таранячий, та¬ 
ранька. 
ТАРГАН, а, ч.; у зверт. таргане. 

Прямокрила комаха чорного чи бу¬ 
рого кольору з довгими вусами, що 
живе в житлових приміщеннях. 
□ тарганчик, тарганячий. 
ТАРЙФ, у, ч. Офіційно вста¬ 

новлений розмір оплати, оподатку¬ 
вання тощо. □ тарифікатор, 
тарифікаційний, тарифікація, тари¬ 
фікувати, тарйфний. 
ТАРУВАТИ, ую, уеш, недок. 1. 

Визначати вагу тари. 2. Перевіря¬ 
ти показання приладів (для зважу¬ 
вання і т. ін.) за допомогою конт¬ 
рольних приладів. □ тарувальний, 
тарування, таруватися. 

ТАСУВАТИ, ую, уеш, недок. 1. 
Перемішувати гральні карти в ко¬ 
лоді перед грою. 2. перен. Пере¬ 
міщувати, переставляти будь-що. 
□ тасбваний. ^ 
ТАТО, а, ч.; у зверт. тату. 1. Те саме, 

що батько у 2 знач. 2. Увічливе звер¬ 
тання до тестя, свекра. □ татко, 
татонько, таточко, татунько, татусів. 
ТАТУЮВАТИ, юю, юеш, недок. 

Робити візерунки, малюнки і т. ін. 
на тілі людини наколюванням і вти¬ 
ранням під шкіру барвників. □ та- 
туйбваний, татуювання. 
ТАФТА, й, ж. Цупка глянсувата 

шовкова або бавовняна тканина. 
□ тафтовий. 
ТАХТА, и, ж. Широкий низький 

диван без спинки. 
ТАЦЯ, І, ж. Дерев’яний, метале¬ 

вий, пластмасовий плоский посуд 
для перенесення страв. 
ТАЧАНКА, и, ж. Ресорний чоти¬ 

риколісний легкий візок із відкри¬ 
тим кузовом для парної упряжі. 
ТАЧКА, и, ж. Ручний одно- чи 

двоколісний візок, яким перевозять 
вантажі на невелику відстань, три¬ 
маючи за ручки. □ тачечка, тачкар. 
ТВАНЬ, і, ж. 1. В’язке болото, 

грязь, рідке багно; драговина, тря¬ 
совина. 2. Тонкі густі водорості. 3. 
перен. Про розпутну, підлу людину 
чи середовище з таких людей. 
ТВАРЙНА. и, ж.; у зверт. тварй- 

но. 1. Будь-яка істота на відміну від 
рослини чи людини; худоба, звір; 
ссавець. □ тварйнний, тварйнник, 
тварйнництво, тварйнницький. 2 
лайл. Груба, підла людина. □ тва¬ 
рюка. 
ТВЕРДЖЕННЯ, я, с. Думка, по¬ 

ложення, вислів, що доводить, до¬ 
казує що-небудь, лежить в основі чо- 
гось. 
ТВЕРДИЙ, а, е. 1. На відміну від 

рідкого, газоподібного здатний збе¬ 
рігати за певних умов свою форму 
2. Який важко піддається стиску- 
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ню, згинанню, різанню; міцний; 
жорсткий на дотик. 3. перен. 
Стійкий, непохитний, вірний своїм 
поглядам; незломний, рішучий, су¬ 
ворий. 4. перен. Фізично витрива¬ 
лий, сильний, дужий. 5. перен. Який 
добре знає що-небудь, володіє чи¬ 
мось; глибокий, міцний (про зна¬ 
чення). □ твердіння, твердість, 
присл. твердо. 
ТВЕРДЙНЯ, і, ж. 1. Укріплений 

пункт з міцними капітальними спо¬ 
рудами, постійним гарнізоном, оз¬ 
броєнням, призначений для круго¬ 
вої оборони. • фортеця. 2. перен. 
Надійна опора, заслона, захист. 
твердити. джу, ДИШ, НЄДОК. 

Упевнено висловлювати що-не- 
будь, настирливо говорити, запевня¬ 
ти в чомусь. 
ТВЕРД ЙТИ, джу, дйш, недок. 

Говорити, повторювати те саме; по¬ 
вторювати щось багато разів для за¬ 
пам’ятовування. 
ТВЕРЕЗИЙ, а, е. 1. Не п’яний 

(про людину, її стан). 2. Який не 
вживає спиртних напоїв; непиту¬ 
щий. 3. перен. Який має здоровий 
глузд. • розсудливий, практйчний. 
□ тверезість, тверезіти, тверезіша¬ 
ти, присл. тверезо. 
ТВІР, твбру, ч. І. Те. що створе¬ 

но, зроблено ким-небудь і реально 
існує в тій чи іншій формі; наслідок 
творчості людини. • вйріб, вйтвір. 
□ творйти, творення, творець. 2. Са¬ 
мостійна робота учня у вигляді 
письмового викладу думок на зада¬ 
ну тему. 
ТВІРНЙЙ, а, е. Який має здат¬ 

ність творити щось, бути початком 
чогось. 
ТВІСТ, у, ч. І. Швидкий танець 

з імпровізаційними рухами парт¬ 
нерів у позиції один навпроти од¬ 
ного. 2. Музика, пісня в ритмі цьо¬ 
го танцю. □ твістовий. 
ТВОРЙТИ, творю, творйш, не¬ 

док. 1. У процесі праці давати існу¬ 

вання чомусь, викликати до життя 
щось. 2. Викликати появу чого-не¬ 
будь, бути причиною виникнення 
чогось. • утвбрювати. 3. Займатися 
творчою діяльністю (літературою, 
наукою, мистецтвом тощо). 4. Ви¬ 
конувати будь-яку роботу, дію. 
□ твбрення, творець, твбриво, тво- 
рйтель, творіння. 
ТВОРЧІСТЬ, чості, ж. 1. 

Діяльність людини, спрямована на 
створення якихось цінностей. 2. Те, 
що створено внаслідок такої діяль¬ 
ності; сукупність створеного кимось. 
□ твбрчий. 
ТЕАТР, у, ч.; у зверт. театре. І. 

Вид мистецтва, що відображає жит¬ 
тя в сценічних діях, виконуваних 
акторами перед глядачами. 2. Уста¬ 
нова, організація, яка здійснює 
сценічні вистави. 3. Приміщення, 
будинок, в якому здійснюються 
сценічні вистави. 4. перен. Місце, 
де відбуваються значні події. □ те¬ 
атрал, театралізація, театралізбва- 
ний, театралка, театральний, те¬ 
атральність, присл. театрально. 
ТЕЗА, и, ж. 1. Одне з положень, 

одна з основних думок книги, статті, 
доповіді тощо, правильність яких 
треба довести. 2. у ми. Коротко 
сформульовані основні положення 
доповіді, лекції, статті тощо. □ тезо¬ 
вий, тезувати, тезбваний. 
ТЕЗАУРУС, а, ч. Словник, що по¬ 

дає лексику певної мови в усьому її 
обсязі. 
ТЕЗКО, а, ч. Той, що має з ким- 

небудь однакове ім’я. 
ТЄКА, и, ж. 1. Обкладинка (з па¬ 

перу, шкіри, картону) для зберіган¬ 
ня паперів, малюнків, нот і т. ін.; 
все, що міститься в такій обкла¬ 
динці. • папка. 2. Велика чотири¬ 
кутна сумка із застібкою, в якій но¬ 
сять ділові папери, книжки, зошити 
тощо. • портфбль. 

...ТбКА. Друга частина складних 
слів, що відповідає поняттю «схови- 
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вище», «місце зберігання», напр.: 
бібліотека, фонотека, фільмотека 
і т. ін. 
ТЕКСТ, у, ч. Зміст певного сло¬ 

весного твору (усний чи письмовий). 
□ текстовий. 
ТЕКСТЙЛЬ, ю, ч. Загальна на¬ 

зва тканинних виробів із натураль¬ 
них і штучних волокон, а також 
пряжа і сировина для них. □ тек¬ 
стильний, текстильник, текстйль- 
ниця. * 
ТЕКСТУАЛЬНИЙ, а, е. Який 

точно відтворює текст. • дослівний, 
буквальний. 
ТЕКСТУРА, и, ж. 1. Характер бу¬ 

дови твердої речовини, розташуван¬ 
ня її частин, шарів. 2. пР иродний 
малюнок на перерізі деревини, що 
його утворюють волокна, серцевинні 
промені тощо. □ текстурний. 
ТЕКТЙ, тече, недок. 1. Пере¬ 

мішати свої води в певному на¬ 
прямі, пливти (про річку, струмок); 
литися, струменіти (про рідину). 2. 
перен. Іти, просуватися суцільною 
масою, лавиною, безперервним по¬ 
током (про велику кількість людей). 
3. перен. Минати, проходити, збіга¬ 
ти (про час). 4. Пропускати рідину 
крізь щілини, дірки (про несправні 
будівлі, предмети і т. ін.). □ теку¬ 
чий, текучість. 
ТЕЛЕ... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову теле¬ 
візійний чи відстанн€вий, напр.: те- 
лекербваний, телеметрія, телетайп 
і т. ін. 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ, я, с. 1. Пере¬ 

давання зображення на відстань за 
допомогою засобів електро- або ра¬ 
діозв’язку. 2. Галузь радіотехніки, 
що допускає і розробляє технічні 
засоби передачі зображень на 
відстань. 
ТЕЛЕВІЗГЙНИЙ, а, е. Який 

стосується до телебачення (у 1 
знач.), пов’язаний з ним; приз¬ 
начений для телебачення чи здій¬ 

снюється ним. □ телевізор, теле¬ 
візійний. 
ТЕЛЕГРАФ, у, ч. 1. Вид зв’язку, 

який забезпечує швидке передаван¬ 
ня та приймання'чповідомлень на 
відстані (проводами, оптичними за¬ 
собами, по радіо). 2. Апарат, що пе¬ 
редає чи приймає такі повідомлен¬ 
ня. 3. Установа зв’язку, що приймає 
та передає такі повідомлення; бу¬ 
динок, в якому міститься така ус¬ 
танова. □ телеграфіст, телеграфі¬ 
стка, телеграфний, телеграфування, 
телеграфувати. 
ТЕЛЕКС, у, чЛ. Абонентський те¬ 

леграфний зв’язок, здійснюваний за 
допомогою телефонної мережі. 2. 
Апарат, призначений для такого 
зв’язку. 3. Повідомлення, одержане 
таким шляхом. 
ТЕЛЕПАТІЯ, її, ж. Психологіч¬ 

не явище — здатність деяких лю¬ 
дей до передавання своїх і сприй¬ 
мання чужих думок і почуттів на 
відстані. □ телепат, телепатйчний. 
ТЕЛЙЦЯ, і, ж.; у зверт. телйце. 

Молода корова, яка ні разу не те¬ 
лилася, не мала теляти. □ телйти- 
ся, телйчка. 
ТЕЛЬБУХИ, ів, мн. Внутрішні 

органи вбитої тварини. 
ТЕЛЯ, яти, с. 1. Маля корови, ло¬ 

сиці, олениці та деяких інших вели¬ 
ких копитних тварин. □ телятина, 
телятник, телятниця, телячий. 2. 
перен. Про того, хто має спокійну 
вдачу; покірний. 
ТЕМА, и, ж. 1. Коло подій, явиш 

життя, що складають зміст літера¬ 
турного твору, картини та ін. або 
лягли в основу наукового досліджен¬ 
ня, доповіді та ін.; об’єкт розмови, 
думок. 2. Основна, провідна мело¬ 
дія музичного твору. □ тематйзм, 
тематика, тематйчний, присл. тема- 
тйчно. 
ТЕМБР, у, ч. 1. Забарвлення зву¬ 

ку, якість, завдяки якій звучання од¬ 
ного інструмента або голосу різ- 
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ниться від іншого. 2. перен. Про ха¬ 
рактер, своєрідну особливість чого- 
небудь. □ тембральний, присл. тем¬ 
брально; тембровий. 
темний, а, е. 1. Позбавлений 

світла, освітлення; погано, слабо ос¬ 
вітлений. 2. Кольором близький до 
чорного. 3. перен. Підозрілий, сум¬ 
нівний щодо порядності, непевний. 
□ темність, темніти, темнішати, 
присл. тбмно; темнбта. 
ТЕМНЙЦЯ, і, ж. В’язниця, тюр¬ 

ма. □ темнйчний. 
ТЕМНО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає кольору 
темний чи відтінку цього кольору, 
напр.: темнобкий, темношкірий, тем¬ 
но-бурий, темно-червоний і т. ін. 
ТЕМП, у, ч. 1. Ступінь швидкості 

виконання музичного твору (пісні, 
танцю), вимовляння слів у певному 
потоці, виконання певних рухів 
у спорті тощо. 2. Швидкість здій¬ 
снення, виконання або інтенсивність 
розвитку чого-небудь; швидкість пе¬ 
ребігу подій, процесу, явища. 

Темп життй. 
ТЕМПЕРАМЕНТ, у, ч. 1. Індиві¬ 

дуальні особливості людини, що ви¬ 
являються в силі, швидкості, напру¬ 
женості й урівноваженості перебігу 
процесів її психічної діяльності, 
у порівняно більшій чи меншій 
стійкості її настроїв. 2. Життєва 
активність, здатність до внутрі¬ 
шнього піднесення. Р темперамент¬ 
ний, темпераментність, присл. тем¬ 
пераментно. 
ТЕМПЕРАТУРА, и, ж. 1. Ступінь 

нагрітості чого-небудь; тепловий 
стан тіла, речовини. 2. Ступінь теп¬ 
лоти тіла людини, що характеризує 
стан її здоров’я; підвищений ступінь 
теплоти тіла людини як показник 
хвороби. □ температурити, темпе¬ 
ратурний. 
ТЕМРЯВА, и, ж. 1. Відсутність 

світла, освітлення; пітьма, темнота. 
2. перен. Щось незрозуміле, невідо- 

26 Тлум словник укр. мови 

ме. 3. перен. Некультурність, не¬ 
письменність, відсталість. 
ТЕНДЕНЦІЯ, ії, ж. 1. Напрям 

розвитку якогось явища. 2. Ідейна 
спрямованість творів мистецтва. 3. 
Схильність, прагнення, властиві 
кому- або чому-небудь. □ тенден¬ 
ційний, тенденційність, присл. тен¬ 
денційно. 
ТЕНДЕР1, а, ч. 1. Причіпна час¬ 

тина паровоза, де містяться запаси 
води, мастила, палива тощо. 2. Не¬ 
велике допоміжне (з мотором) або 
спортивне (з вітрилом) судно. 
ТЕНДЕР2, а, ч. Пропозиція щодо 

постачання товарів, надання послуг, 
будівництва об’єктів і т. ін. у формі 
торгів, конкурсу. □ тендерний. 
ТЕНДІТНИЙ, а, е. 1. Ніжний, 

тонкий будовою (про людину, рос¬ 
лину тощо). 2. Фізично нерозвину¬ 
тий; слабкий, немічний, уразливий. 
3. Слабкий за ступенем прояву, ледь 
відчутний. □ тендітність. 
ТЕНЕТА, нбт, мн. 1. Сітка для 

ловлі звірів, птахів. 2. перен. Те, що 
сковує дії, ставить у безвихідне ста¬ 
новище, заважає. 
ТЕНІС, у, ч. Спортивна гра, що 

відбувається на майданчику (корті), 
розділеному низькою сіткою і поля¬ 
гає в перекидуванні ракеткою не¬ 
великого м’яча через таку сітку. 
□ тенісист, тенісистка, тбнісний. 
ТЕНОР, а, ч.; у зверт. тбноре. 1. 

Високий чоловічий голос. 2. Співак 
з таким голосом. □ тенорйстий, те- 
норбвий, тенорбк. 
ТЕНТ, у, ч. Накриття, навіс (зви¬ 

чайно з парусини) для захисту від 
сонця й дощу. □ тбнтовий. 
ТЕОКРАТІЯ, ії, ж. Форма дер¬ 

жавного правління, за якої політич¬ 
на влада належить духівництву. 
ТЕОЛОГІЯ, ії, ж. Сукупність ре¬ 

лігійних доктрин; теоретичний вик¬ 
лад, тлумачення певних релігійних 
поглядів. • богослбв’я. □ теолог, те¬ 
ологічний. 
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ТЕОРЕМА, и, ж. 1. Твердження, 
правильність якого встановлюється 
доведенням. 2. Висновок, який мож¬ 
на зробити з основних положень ло¬ 
гіки. 
ТЕОРІЯ, ії, ж. 1. Логічне узагаль¬ 

нення практичного досвіду людей. 
2. Система поглядів на сутність 
явищ, процесів природи та суспіль¬ 
ства. 3. Вчення про будь-яку галузь 
знань чи явищ буття, створене на 
основі узагальнення. □ теоретизу¬ 
вання, теоретизувати,теоретик, те- 
оретйчний, присл. теоретично; теб- 
рійка. 
ТЕПЕРІШНІЙ, я, є. 1. Який є, 

існує зараз, в момент говоріння; 
здійснюваний, виконуваний тепер. 
• нинішній. 2. Який живе, існує те¬ 
пер, у сучасний мовцеві період. 
□ теперішність. 
ТЕПЛИЙ, а, е. 1. Який має висо¬ 

ку температуру; середній між га¬ 
рячим і холодним. Д Теплі краг 2. 
Який добре захищає від холоду, 
зігріває. 3. Який добре зберігає теп¬ 
ло, наповнений теплом. 4. лерен. 
Доброзичливий, відвертий, щирий. 
Д Тбплі стосунки. 
ТЕПЛЙЦЯ, і, ж. Засклене опа¬ 

люване приміщення для вирощу¬ 
вання в закритому ґрунті рослин, 
розсади і т. ін. • оранжерея. □ теп- 
лйчний, теплйчник, теплйчниця. 
ТЕПЛО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає словам 
теплб, тепловйй, напр.: тепло¬ 
віддача, тепловій, теплообмін 
і т. ін 
ТЕРАКОТА, и, ж. 1. Випалена ко¬ 

льорова гончарна глина 2 Негла- 
зурований керамічний виріб із та¬ 
кої глини. 3. збірн. Вироби з цієї 
глини. □ теракотовий. 
ТЕРАПГЯ, ії, ж. 1 Галузь меди¬ 

цини, що вивчає методи розпізна¬ 
вання й лікування внутрішніх хво¬ 
роб, причини їх виникнення 
і характер перебігу. 2. Процес ліку¬ 

вання внутрішніх хвороб лікар¬ 
ськими засобами або фізичними ме¬ 
тодами; сукупність таких методів 
лікування. □ терапевт, терапевтй- 
чний. 4 

...ТЕРАПІЯ, ії, ж. Друга части¬ 
на складних слів, що визначає ліку¬ 
вання, напр.: фізіотерапія, фітоте¬ 
рапія і т. ін. 
ТЕРАРІЙ, я, ч. Пр иміщення для 

утримування дрібних наземних хре¬ 
бетних тварин (переважно земно¬ 
водних і плазунів). 
ТЕРАСА, и, ж. 1. Горизонтальний 

або трохи похилий майданчик-уступ 
уздовж схилу річкової долини, 
морського берега, озера, гір. 2. При¬ 
родний або штучний майданчик-ус¬ 
туп на схилі, використовуваний під 
сільськогосподарські та лісові куль¬ 
тури, а також для боротьби з еро¬ 
зією грунту. □ тераска,терасуваль- 
ник, терасування, терасувати, 
терасуватий. 
ТЕРЕВЕНИТИ, ню, ниш, недок. 

Говорити дурниці, нісенітниці 
• базікати. □ теревені. 
ТЕРЕН, рну, ч. 1. Колючий кущ 

родини розових із темно-синіми 
їстівними плодами (ягодами). 2 
збірн. Плоди цієї рослини. 3. Колюч¬ 
ка або шпичка такої рослини. □ те¬ 
ренець, терновий,тернівка. 
ТЕРЕН, у, ч. 1. Місцевість, тери¬ 

торія. 2. перен. Ґрунт, основа роз¬ 
витку чого-небудь. 
ТЕР’бР, а, ч. Порода невеликих 

собак, яких використовують для по¬ 
лювання на звірів, що живуть у но¬ 
рах, а також собака такої породи 
(фокстер’єри, ердель-тер’єри). 
ТЕРЗАТИ, аю, аєш, недок. Зав¬ 

давати мук, фізичних або мораль¬ 
них страждань; бути причиною, 
джерелом страждань. • мучити 
□ терзання,терзатися. 
ТЕРИКОН, у, ч. Конусистий на¬ 

сип порожньої породи на поверхні 

землі біля шахти, копальні. 
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ТЕРИТОРІЯ, ії, ж. Певна час- ТЕРНЙСТИЙ, а, е. 1. Вкритий 
•• • 

тина земної поверхні з визначени¬ 
ми кордонами, межами (держави, 
міста, установи, парку тощо). □ те¬ 
риторіальний, присл. територіально. 
ТЕРМІН», у, ч. І. В ідтинок, про¬ 

міжок часу,визначений, установле¬ 
ний для чого-небудь. • строк. 2. 
Призначений, установлений момент, 
час виконання або настання чогось. 
□ терміновий, терміновість, присл. 
терміново. 
ТЕРМІН2, а, ч. Слово або слово¬ 

сполучення, що означає чітко окрес¬ 
лене поняття якоїсь галузі науки, 
техніки, мистецтва тощо. □ термі¬ 
нований, термінологія, термінуван¬ 
ня, термінувати. 
ТЕРМІНАЛ, у, ч. 1. Частина пор¬ 

ту, призначена для обробки контей¬ 
нерних і пакетованих вантажів. 2. 
Комплекс споруд і обладнання для 
накопичення і зрідження газу. 3. 
Пристрій у комп’ютері, призначе¬ 
ний для введення інформації і ви¬ 
ведення її після обробки. 
ТЕРМГТИ, ів, ми. Ряд перетин¬ 

частокрилих комах, що живуть 
сім’ями у великих гніздах і є 
шкідниками деревини. □ термітний, 
термітник. 
ТЕРМІЧНИЙ, а, е. Пов’язаний 

із теплотою, з використанням 
теплової енергії; призначений для 
теплової обробки. • тепловйй. 
□ термічність, присл. термічно. 
ТЕРМО.. Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову тер¬ 
мічний, напр.: термограф, термоізо¬ 
ляція, термопара і т. ін. 
ТЕРМОС, а, ч. Посудина з под¬ 

війними стінками всередині і вика¬ 
чаним повітрям між ними, служить 
Для запобігання охолодженню чи на¬ 
гріванню поміщеного в ній продук¬ 
ту □ термосний. 
ТЕРМОСЙТИ, ошу, осиш, нелок. 

Трясти, смикати, шарпати когось 
або щось. 

2 в ’ 

тернами, колючими заростями; 
вкритий колючками, шпичаками 
(про рослину). 2. перем. Сповнений 
труднощів, злиднів, страждань. 
ТЕРОР, у, ч. Політика залякуван¬ 

ня, що реалізовується жорстокою 
розправою над супротивниками, 
насильницкими методами впливу 
аж до вбивства. □ тероризм, теро¬ 
ризований, тероризування,терори¬ 
зувати, терорйст, терористйчний, те- 
рорйстка, терорйстський. 
ТЕРПІТИ, плю, терпиш, недок 

1. Стійко, мовчки переносити 
фізичні й моральні страждання, 
прикрості; витримувати. 2. Мири¬ 
тися з кимось, чимось неприємним. 
3. Ненавидіти, не зносити, відчува¬ 
ти неприязнь до когось або чогось. 
□ терпелйвий, терпелйвість, тер¬ 
пець, терпймий, терпймість, присл. 
терпймо; терпіння. 
ТЕРПКИЙ, а, е. 1. Який викли¬ 

кає специфічне відчуття стягуван¬ 
ня в роті (про смак їди, напоїв 
і т. ін.). 2. перем. Грубий, ущипли¬ 
вий, дошкульний (про слова, мову 
тощо); різкий, уїдливий (про тон, 
голос і т. ін.). 3. перем. Який не дає 
насолоди, втіхи; важкий' гострий, 
сильний (про біль, жаль і т. ін.); 
гіркий, пекучий (про сльози). 
□ терпкість, прмсл. терпко; терпку¬ 
ватий, терпкуватість, присл. терп¬ 
кувато. 
ТЕРПНУТИ, ну, неш, недок. 1. 

Утрачати чутливість; дерев’яніти, 
німіти (про тіло або його частину). 
2. перен. Завмирати, холонути і т. ін. 
від надміру почуттів (про серце, 
душу). З Утрачати здатність руха¬ 
тися, говорити і т. ін., завмирати, 
обімлівати. 
ТЕРПУГ, а, ч. 1. Сталевий бру¬ 

сок із насічкою, використовуваний 
для виточування металевих чи 
інших деталей 2. Знаряддя для 
згладжування кінців цвяхів у сере- 
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дині взуття. □ терпугбвий, тер¬ 
пужок. 
ТЕРТИ, тру, треш, недок. І. На¬ 

тискуючи чимось, водити по якійсь 
поверхні; очищувати що-небудь від 
бруду такими рухами; піддавати ме¬ 
ханічній дії. 2. Подрібнювати що- 
небудь на спеціальному пристрої 
(терці). 3. Спричиняти біль, пошко¬ 
дження шкіри внаслідок частих до¬ 
тиків (про тісний одяг, взуття тощо). 
□ тертий,тертка,тертковий,тертя. 
ТЕС, у, ч. Тонкі дошки. 
ТЕСАТИ, тешу, тешеш, недок. 1. 

Рубаючи вздовж дерева, знімати 
верхній шар деревини; рубаючи, об¬ 
рубуючи, виготовляти що-небудь із 
дерева. 2. Обробляти гострим зна¬ 
ряддям тверді матеріали (цеглу, 
камінь і т. ін.). □ тесак, тесальник, 
тесаний, тесання. 
ТЕСЛЯ, і, ч.; у зверт. тбсле. Ро¬ 

бітник, що займається грубою об¬ 
робкою деревини, спорудженням де¬ 
рев’яних будов, виготовленням 
простих дерев’яних меблів і т. ін. 
ТЕСТ, у, ч. 1. Коротке стандарт¬ 

не завдання, метод випробування, 
що застосовується в різних галузях 
науки для одержання кількісної ха¬ 
рактеристики певних явищ. 2. Пи¬ 
тальник для психологічних чи со¬ 
ціологічних досліджень. 3. Задача 
з відомим розв’язком для перевірки 
правильності роботи комп’ютера. 
ТЕСТЬ, я, ч.; у зверт. тбстю. Бать¬ 

ко дружини. □ тестенько, тестів, те- 
стївщина, теща. 
ТЕТ-А-ТЕТ, присл. Удвох, віч-на- 

віч; сам на сам, на самоті, наодинці. 
ТЕТРА... Перша частина склад¬ 

них слів, що означає «чотири», 
напр.: тетраедр, тетралбгія, тетра- 
спбри, тетрасйди і т. ін. 
ТЕХНІКА, и, ж. 1. Сукупність за¬ 

собів праці, що розвиваються в си¬ 
стемі суспільного виробництва, а та¬ 
кож різних прийомів і методів 
впливу на природу в процесі вироб¬ 

ництва матеріальних благ. 2. Су¬ 
купність прийомів, застосовуваних 
у якійсь справі (напр., у мистецтві, 
будівництві і т. ін.). З.^Сукупність 
машин, механізмів, пристроїв, при¬ 
ладів. □ технік, технічний, присл. 
технічно. 
ТЕХНІКУМ, у, ч. 1. Середній тех¬ 

нічний (чи професійний) навчальний 
заклад, що готує фахівців із серед¬ 
ньою спеціальною освітою 2. Буди¬ 
нок, в якому розташовано такий зак¬ 
лад. 
ТЕХНОЛОГІЯ, ії, ж. 1. Су- 

купність знань, відомостей про по¬ 
слідовність окремих виробничих 
процесів і операцій. 2. Сукупність 
способів переробки, обробки, виго¬ 
товлення чогось. □ технблог, техно¬ 
логічний, присл. технологічно. 
ТЕЧА, і, ж. Проникнення рідини 

через отвір, пробоїну в чому-небудь. 
ТЕЧІЯ, І, ж. 1. Рух води в річці 

від верхів’я до гирла; напрям тако¬ 
го потоку. • плин. 2. Плавний хід, 
розвиток у певній послідовності 
(про думки, образи, час і т. ін.). 3. 
перем. Велика кількість людей, тва¬ 
рин, що рухаються суцільною ма¬ 
сою в одному напрямку. 4. Напрям 
у певній галузі діяльності (політиці, 
мистецтві, літературі тощо). 
ТИГР, а, ч.; у зверг, тйгре. 1. Ве¬ 

ликий хижий звір родини котячих 
жовтогарячого забарвлення з чор¬ 
ними смугами. 2. перен. Про люди¬ 
ну, що поведінкою, вдачею нагадує 
такого звіра. □ тигреня, тигрйця, 
тйгрів, тйгровий, тйгрячий. 
ТЙЖДЕНЬ, жня, ч. 1. Одиниця 

виміру часу від понеділка до неділі 
включно; сім днів. 2. Семиденний 
строк для виконання завдання, про¬ 
ведення заходів і т. ін. □ тижневий, 
тижнбвик. 
ТИК1, у, ч. Мимовільне смикан¬ 

ня м’язів обличчя, шиї, рук І Т. ІН , 
спричинене нервовим захворюван¬ 

ням. 
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ТИК2, у, ч. Цупка бавовняна або 
льняна тканина, використовувана 
для оббивання матраців, чохлів 
і т. ін. 
ТИЛ, у, ч. 1. Задня, зворотня ча¬ 

стина, сторона чого-небудь; бік, про¬ 
тилежний передньому, лицьовому. 
2. Територія, розташована за дію¬ 
чими військовими частинами, а та¬ 
кож військові частини і з’єднання, 
що діють на такій території. □ ти- 
ловйй, тиловйк. 
ТИМЧАСОВИЙ, а, е. Який на 

відміну від постійного триває, існує 
або діє протягом визначеного часу. 
• непостійний, минущий. □ тим¬ 
часовість, присл. тимчасбво, тим- 
часом. 
ТИН, у, ч. Огорожа, сплетена 

з тонкої лози або гілля. • пліт. 
□ тинбк. 
ТИНЬК, у, ч. 1. Розчин вапна, 

змішаного з піском, яким покрива¬ 
ють поверхні стін, стелі тощо. 2. Зат¬ 
верділий шар такого розчину на 
стінах, стелі. • штукатурка. □ тинь- 
кар, тинькарський, тинькбваний, 
тинькування,тинькувати. 
ТИП, ч. 1. у. Зразок, модель для 

групи предметів і форма чого-не¬ 
будь; вид, рід, різновид чого-небудь. 
2. у. Найвища категорія в система¬ 
тиці рослин і тварин, що об’єднує 
споріднені класи. 3. у. Характерна 
будова тіла, зовнішності людини, 
пов’язана з етнічною належністю. 
4. у. Художній образ у літературі 
та мистецтві, у якому узагальнено 
найхарактерніші риси певної гру¬ 
пи людей. 5. а. Людина з дивними 
або негативними рисами, якостями. 
□ типаж, типізація, типізбваний, ти¬ 
пізування, типізувати, типбвий, ти- 
повйй, типбвість. 
ТИПОЛОГІЯ, ії, ж. Вид науко¬ 

вої систематизації, класифікації 
чогось або когось за спільними оз¬ 
наками. □ типологічний, присл. ти¬ 
пологічно. 

ТИПЧАК, а, ч. Багаторічна па¬ 
совищно-кормова рослина родини 
злакових із сіро-зеленим щетиняс¬ 
тим листям і вузькою волоттю. 
• вівсянйця борознйста. □ типча- 
кбвий. 
ТИРАДА, и, ж. Довга фраза, ба¬ 

гатослівна репліка, монолог, виго¬ 
лошені піднесеним тоном. 
ТИРАЖ1, у, ч. Кількість при¬ 

мірників друкованого видання 
одного випуску. • наклад. □ ти¬ 
ражний, тиражування, тиражу¬ 
вати. 
ТИРАЖ2, у, ч. 1. Розиграш дер¬ 

жавної позики або лотереї. 2. Пога¬ 
шення облігацій позики або інших 
паперів установою, що їх випусти¬ 
ла. □ тиражний. 
ТИРАН, а, ч.; у зверт. тирбне. 1. 
Жорстокий правитель, дії якого 
ґрунтуються на свавіллі, на на¬ 
сильстві. • деспот. 2. перен. Жор¬ 
стока людина, що зловживає своїм 
становищем, впливом, владою над 
ким-небудь. • мучйтель. □ тирани¬ 
ти, тиранів, тиранізбваний, тирані¬ 
зувати, тиранічний тиранія, тиран¬ 
ство. 
ТЙРЛО, а, с. 1. Місце для відпо¬ 

чинку худоби, здебільшого біля во¬ 
допою. 2. Вибите, витолочене ким- 
небудь місце. 3. Лігво, кубло звірів. 
4. Місце, де токують птахи або де 
вони збираються для відпочинку, на 
ніч. 5. Місце, де нереститься риба. 
□ тирлище, тирлування. 
ТИРСА1, и, ж. Дрібні частинки 

деревини, що осипаються під час 
різання її пилкою. □ тйрсовий. 
ТЙРСА2, и, ж. Трав’яниста сте¬ 

пова злакова рослина з вузьким 
листям і квітками, зібраними в пух¬ 
насту волоть. • ковила волосйста. 
□ тйрсовий. 
ТИСК, у, ч. 1. Дія ваги на кого-, 

що-небудь. 2. фіз. Сила, що діє на 
одиницю площі перпендикулярно до 
поверхні тіла. 3. Рішучі енергійні 
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дії, спрямовані проти когось. 
• натиск, напад. 4. Штовханина 
в тісноті, у натовпі. • тиснява. 
□ тйскання. 
ТЙСНУТИ, ну, неш, недок. 1. На¬ 

лягати, давити своєю вагою; натис¬ 
кати. 2. Здавлювати, стискувати, об¬ 
хопивши пальцями або руками. 3. 
лерен. Несправедливо обмежувати 
когось у правах, діях, не давати 
вільно жити. 4. Бути тісним (про 
взуття, одяг і т. ін.). СКтйснений, 
тйснення. 
ТИТАН1, а, ч.; у зверт. титане. 1. 

У старогрецькій міфології — назва 
велетнів, що повстали проти богів 
Олімпу. 2. Людина, що відзначаєть¬ 
ся неабиякою силою, талантом, ро¬ 
зумом. □ титанів, титанічний, ти¬ 
танічність. 
ТИТАН2, а, ч. Великий кип’ятиль¬ 

ник (звичайно електричний)особли¬ 
вої конструкції. 
ТИТР, у, ч. Напис на кадрі, що 

містить назву, перелік дійових осіб 
та виконавців або інший текст 
у кінофільмі, телефільмі. □ титрб- 
ваний, титрувальник, титруваль¬ 
ниця. 
ТИТУЛ, у, ч. 1. Спадкове чи на¬ 

дане почесне дворянське звання або 
звання володаря держави. □ титу¬ 
лований, титулування,титулувати. 
2. Назва, заголовок книжки. □ тй- 
тулка,тйтульний. 
ТИФ, у, ч. Загальна назва гос¬ 

трих інфекційних захворювань (ви¬ 
сипний, поворотний, черевний тощо) 
□ тифбзний, тифозник. , 
ТЙХИЙ, а, е. І. я кий слабо зву¬ 

чить (про голос, музику і т. ін.). 2. 
перем. Сповнений спокою, тиші; де 
немає руху, шуму. 3. перен. Безтур¬ 
ботний, спокійний (про життя). 4. 
перен. Лагідний, спокійний, урівно¬ 
важений (про людину). 5. Розміре¬ 
ний, нешвидкий (про пере¬ 
міщення, ходу, їзду тощо). 
□ тихенький, присл. тихесенько; 

_ТГМ’Я 

тйхість, тихішати, присл. тйхо, 
тихцем; тйхшати. 
ТИХО... Перша частина складних 

слів, що відповідає слову тйхий, 
напр.: тиховоддя, тихохідний і т. ін 
ТИЧЙНА, и, ж. Довга палиця, 

жердина, використовувана з різною 
метою (для мічення і вказівки шля¬ 
ху, межі; для підтримування чи 
підпирання чогось). 
ТЙША, і, ж. 1. Відсутність шуму, 

звуків, розмов і т. ін. 2 Стан у при¬ 
роді, коли зовсім немає вітру; без¬ 
вітряна погода. 3. перен. Душевний 
спокій, умиротворіння. 4. Від¬ 
сутність сварок, бійок, ворожнечі, 
зіткнень; затишшя. 
ТІАРА, и, ж. Трійчаста корона 

Папи Римського з хрестом зверху. 
ТІК, тбку, ч. 1. Розчищене місце, 

підготовлений майданчик для мо¬ 
лотьби, очищення і просушування 
зерна. 2. Скирти, стіжки, ожереди 
і т. ін., що стоять на такому місці. 
тікАти , аю, аєш, недок. 1. 

Віддалятися бігом; рятуватися від 
переслідуваннь. 2. перен. Швидко 
минати, протікати (про час, думки) 
і т. ін. 
ТІЛЕСНИЙ, а, е. 1. Який має 

відношення до матерії, речовини. 2. 
Стосується до тіла людини або тва¬ 
рини і його фізичної будови; фізич¬ 
ний. 3. Який має не худе, достатньо 
повне тіло. 4. Про колір — жовту¬ 
вато-білий з рожевим відтінком. 
ТГЛЬНА. Про корову (самицю 

лося, оленя, буйвола і т. ін.), яка ви¬ 
ношує в собі плід. □ тільність. 
ТІЛЬНИК, а, ч. Моряцька спідня 

трикотажна сорочка з білими і си¬ 
німи поперечними смугами. 
ТГМ’Я, тім’я і тімені, с. 1. Верх¬ 

ня частина голови людини від лоба 
до потилиці 2. Частина черепа хре¬ 
бетних тварин між лобною і поти¬ 
личною кістками; взагалі верхня 
частина голови будь-якої тварини 
□ тім’янйй, тім’ячко. 
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ТІНЬ, і, ж. 1. Темне відбиття на 
чомусь предмета, освітленого з про¬ 
тилежного боку. 2. перен. Легке 
відбиття внутрішнього психічного 
стану (неспокою, смутку, сумніву 
і т. ін.) на обличчі, в очах. 3. Захище¬ 
не від прямого сонячного проміння 
місце. 4. В образотворчому мис¬ 
тецтві — затемнене, заштриховане 
місце на рисунку, картині. 5. При¬ 
вид, примара. 
ТІПУН, а, ч. Хвороба птахів — 

хрящуватий наріст на кінчику язи¬ 
ка. Тіпун тобі на язйк — недобре 
побажання тому, хто говорить щось 
недобре, погане. 
ТІСНЙЙ, а, е. 1. Недостатньо 

просторий, який має мало місця. 2. 
Який включає небагатьох (про од¬ 
нодумців, рідню і т. ін.). 3. Який 
відзначається близькими дружніми 
стосунками. 4. Прямий, безпосе¬ 
редній. 
ТГСТО, а, е. В’язка маса з борош¬ 

на, замішаного на воді, молоці 
і т. ін., часто з додаванням 
дріжджів. □ тістуватий. 
ТГТКА, и, ж.;узверт. тітко. 1. Се¬ 

стра батька або матері. • дядина. 
2. Доросла (нестара) жінка вза¬ 
галі. □ тітонька, тіточка, тітуня, 
тітчин. 
ТГЧКА, и, ж. 1. Зграя собак із 

сукою або зграя вовків із вовчицею. 
2. Період статевої активності у са¬ 
миць ссавців. 
тГшити, шу, шиш, недок. 1. Ро¬ 

бити комусь приємне, бути комусь 
втіхою. 2. Розважати, звеселяти. 3. 
Бавити, пестити, доглядати (ди¬ 
тину). 
ТКАТИ, тчу, тчеш, недок. 1. Ви¬ 

готовляти способом щільного при¬ 
єднання перехресно переплетених 
ниток — поздовжніх (основи) і по¬ 
перечних (утоку). 2. Займатися ткац¬ 
твом, бути ткачем, ткалею. □ ткаля, 
ткальний, тканий, тканйна, ткання, 
ткацтво, ткацький, ткач, ткачйха, 

ткачук. 3. перен. Плести, вити па¬ 
вутину (про павуків). 
ТЛІТИ, ію, ієш, недок. 1. По¬ 

вільно горіти, ледве горіти, догоря¬ 
ти. 2. Руйнуватися, розпадатися від 
старості, від довгого вжитку; псу¬ 
ватися; розкладатися, гнити. 3. пе¬ 
рен. Існувати, проявлятися в не¬ 
значній мірі; жити без руху, без 
розвитку. □ тлілий, тлінний, тлін¬ 
ність, тлінь, тління, тліючий. 
ТЛО, і, с. 1. Основний колір, фон, 

на якому виконано малюнок. 2. 
Задній план картини, панорами, 
краєвиду і т. ін. 3. Середовище, дов¬ 
кілля, загальні умови, де хто-, що- 
небудь виділяється. 4. Ґрунт, осно¬ 
ва чогось. 
ТЛУМАЧИТИ, чу, чиш, недок. 1. 

Давати пояснення, роз’яснювати, 
з’ясовувати щось. 2. Перекладати 
з однієї мови на іншу. □ тлумач, 
тлумачення, тлумачний. 
ТЛУСТИЙ, а, е. 1. Гладкий, ог¬ 

рядний, опасистий (про людей); 
жирний, вгодований (про тварин). 
2. Ситий, родючий, багатий на пе¬ 
регній (про ґрунт, землю і т. ін.); 
рясний, врожаїстий (про поле, лан, 
ниву і т. ін.). □ присл. тлусто. 
ТЛЯ, і, ж. 1. Невелика комаха- 

паразит, що живиться соком рослин. 
2. збірн. Про різних комах-шкід- 
ників. 3. перен. Пр о незначну, 
нікчемну людину. 
ТМИН, у, ч. 1. Трав’яниста бага¬ 

то- чи дворічна рослина родини зон- 
тикових. 2. Пахуче насіння цієї рос¬ 
лини, застосовуване в кулінарії, 
парфюмерії тощо. □ тмйнний. 
ТОБТО. 1. спол. Уживається для 

приєднання речень або членів ре¬ 
чень, що доповнюють або розкри¬ 
вають висловлену думку. • а саме, 
це значить. 2. част. Уживається 
у відповідях для вираження здиву¬ 
вання, нерозуміння чогось. 
ТОВАР1, у, ч. 1. Призначений для 

обміну продукт праці. 2. Все, що 
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становить предмет торгівлі. □ то¬ 
варний. 
ТОВАР2, у, ч. Переважно велика 

рогата худоба. □ товарина. 
ТОВАРИСТВО, а, с. 1. Група лю¬ 

дей, що перебувають у тісних сто¬ 
сунках. 2. Близькість, заснована на 
прихильності, довір’ї. • дружба. 3. 
Організація, об’єднання людей зі 
спільними завданнями, метою, про¬ 
грамою дій тощо. Д Спожйвче то- 
варйство. □ товариський., 
ТОВАРИШ, а, ч.; у зверт. това¬ 

ришу. 1. Людина, яка спільно 
з іншою виконує якусь справу; 
співучасник чого-небудь. • ком- 
паньйбн, спільник. 2. Щирий друг, 
приятель. □ товаришів, товаришу¬ 
вання, товаришувати. 
ТОВКМАЧИТИ, ачу, йчиш, не- 

док. 1. Бити кого-небудь. 2. Настир¬ 
ливо роз’яснювати, пояснювати що- 
небудь, змушувати зрозуміти. 
ТОВПИТИСЯ , ПЛЮСЯ, ПИШСЯ, не- 

док. І. Створювати натовп, юрбу, 
скупчуватися в одному місці; сто¬ 
яти натовпом. 2. перен. Виникати, 
з’являтися безладно у великій 
кількості (про думки, плани, мрії 
і т. ін.). 
ТОВСТЙЙ, а, е. 1. З повним 

тілом, повний. 2. Великий за обся¬ 
гом, об’емистий (про книгу, зошит 
тощо). 3. Який має великий діаметр 
(про шнур, дріт і т. ін.); великий 
в обхваті. □ товстенний, товстень¬ 
кий, товстйти, товстіти, присл. 
тбвсто; товстун, товстючий. 
ТОВСТО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову 
товстий, напр.: товстокбрий, товсто¬ 
ніжка, товстошйїй і т. ін. 
ТОГА, и, ж. Верхній чоловічий 

одяг давніх римлян у вигляді пла¬ 
ща без рукавів, кінець якого пере¬ 
кидався через плече. 
ТОДГ, присл. 1. У той час, колись 

у минулому чи в майбутньому; не 
тепер. 2. Одночасно з якою-небудь 

дією або одразу після неї. 3. У та¬ 
кому разі, за таких обставин, за 
таких умов. □ тодішній. 
ТОКАР, я, ч.; у зверт. тбкарю. 

Фахівець із механічної обробки ме¬ 
талу, дерева способом обточування 
на верстаті. □ токарів, токарний, 
токарня, токарство, токарювати. 
ТОКСИКОЗ, у, ч. Хворобливий 

стан, що виникає внаслідок діяння 
на організм отрут і отруйних речо¬ 
вин. □ токсиколог, токсикологічний, 
токсиколбгія. 
ТОКСЙН, у, ч. Отруйні білкові 

речовини, утворювані деякими хво- 
роботвірними мікроорганізмами, 
тваринами і рослинами. □ токсйч- 
ний, токсйчність. 
ТОКУВАТИ, ує, недок. Особли¬ 

вим криком, супроводжуваним 
відповідними рухами, підкликати 
самок у період парування. □ токо- 
вйще, токування. 
ТОК-Ш0У, невідм., с. Телевізійне 

інтерв’ю з відомою особою чи гру¬ 
пою осіб, переважно у присутності 
широкої аудиторії. 
ТОЛ, у, ч. Вибухова речовина; 

скорочена назва тринітротолуолу. 
□ тбловий. 
ТОЛЕРАНТНИЙ, а, є. Терпимий 

до чиїхось думок, переконань, віру¬ 
вань і т. ін. □ толерантність, присл. 
толерантно; толерувати. 
ТОЛОКА1, и, ж. Залишене під 

пар поле, що служить пасовищем 
для худоби. □ толокувати. 
ТОЛОКА2, лбкй, ж. Одноразова 

праця гуртом для швидкого вико¬ 
нання великої за обсягом роботи, на 
яку скликають без оплати това¬ 
ришів, родичів, сусідів тощо. 
ТОЛОКНО, а, с. Борошно із 

підсушеного і трохи підсмаженого 
зерна вівса, а також товчена суха 
риба. 
ТОЛОЧЙТИ, лочу, лбчиш, недок. 

І. Пошкоджувати посіви, городину 
і т. ін., ходячи, їздячи, пасучись на 
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них; топтати, наступати ногами; 
нишити, псувати. 2. Тягти кого-, що 
небудь по землі, підлозі і т. ін. • во¬ 
локти. 
ТОЛЬ, ю, ч. Покрівельний мате¬ 

ріал, виготовлений із товстого кар¬ 
тону, просоченого кам’яновугільним 
дьогтем. 
ТОМ, у, ч. Частина якого-небудь 

твору, збірки творів, видання, яка 
становить окрему книжку; окрема 
книжка. 
ТОМОГРАФ, а, ч. Рентгенівський 

апарат для пошарового досліджен¬ 
ня організму. 
ТОН, у, ч. 1. Звук, викликаний пе¬ 

ріодичним коливанням повітря; му¬ 
зичний звук певної висоти. 2. Емо¬ 
ційний відтінок, характер мови, 
висловлювання тощо. 3. Манера по¬ 
ведінки. 4. Відтінок кольору, фар¬ 
би. □ тональний, тональність, тбно- 
вий. 
ТОНЗИЛГТ, у, ч., мед. Запален¬ 

ня піднебінних мигдаликів у лю¬ 
дини. 
ТОНІЗУВАТИ, ую, уєш, не ДОК. 1. 

Поліпшувати функціональний стан 
органів, тканин і т. ін. живого орга¬ 
нізму. 2. перен. Підвищувати жит¬ 
тєвий тонус, підбадьорювати. □ то¬ 
нізація, тонізуючий. 
ТОННА, и, ж. Одиниця маси, що 

дорівнює тисячі кілограмів; що-не- 
будь, що має таку вагу. 
ТОННАЖ , у, ч. 1. Вантажо¬ 

підйомність судна, автомобіля та 
інших транспортних засобів, вира¬ 
жена в тоннах. 2. Вага якоїсь про¬ 
дукції, виражена в тоннах. □ тон¬ 
нажність. 
ТОНУС, у, ч. 1. Стан, коли три¬ 

вале збудження нервової або м’я¬ 
зової тканини не супроводжуєть¬ 
ся стомленням і зумовлює добре 
функціонування організму. 2. 
Життєва активність, життєді¬ 
яльність. 3. Характер настрою чого- 
небудь. 

ТОНУТИ, ну, неш, недок. 1. За¬ 
нурюватися у воду, іти на дно. • по¬ 
топати. 2. Занурюватися, провалю¬ 
ватися у що-небудь в’язке, м’яке. 
• грузнути. 3. перен. Повністю 
віддаватися чому-небудь; мати ба¬ 
гато, надмір чогось (про гроші, по¬ 
чуття, розкіш і т. ін.). 
ТОП1, невідм., ч. Коротка (вище 

талії) майка або блузка. 
ТОП2, а, ч., мор. Верхній кінець 

щогли або стеньги на судні. 
топити1, пліЬ, тбпиш, недок. 1. 

Розпалювати і підтримувати вогонь 
у печі, грубці, плиті, спалюючи ву¬ 
гілля, дрова, солому і т. ін. 2. Обі¬ 
грівати приміщення; спалювати. 
ТОПЙТИ2, лю, тбпиш, недок. 

Нагріваючи, робити м’яким, рідким; 
добувати плавленням. 
ТОПЙТИ3, лю, тбпиш, недок. 1. 

Занурювати в воду, змушуючи опус¬ 
катися на дно. • затоплювати. 2. 
Заглушати, тамувати в собі почут¬ 
тя, думки, переживання. 3. перен. 
Зводити наклеп на кого-небудь; об¬ 
мовляти, видавати когось. 
ТОПІНАМБУР, а, ч. Багаторіч¬ 

на трав’яниста рослина родини 
складноцвітих, бульби якої викори¬ 
стовуються на корм худобі, для до¬ 
бування цукру і спирту. • земляна 
груша. 
ТОПОЛЯ, і, ж. Високе прямо- 

стовбурне дерево родини вербових 
із глянсуватими листками різної 
форми та одностатевими квітками- 
сережками. □ тополевий, топблень- 
ка, тополина, тополиний, топольник. 
ТОПТАТИ, чу, тбпчеш, недок. 1. 

М’яти, приминати ногами під час 
ходіння; ходити, йти по чому-небудь. 
2. перен. Виражати зневагу до чого- 
небудь; ганьбити, знеславлювати 
кого-, що-небудь; принижувати чи¬ 
юсь гідність. 3. Запліднювати сам¬ 
ку (про птахів). 
ТОРБА, и, ж. Вид дорожнього 

мішка, що його носять звичайно за 
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плечима. □ торбега, торбешник, 
торбина,торбинуватий. 
ТОРГГВЛЯ, і, ж. Купівля і про¬ 

даж товарів. □ торговельний, тор¬ 
говельник, торгування,торгувати. 
ТОРЕАДОР, а, V.; у зверт. торе- 

адбре. Головний учасник бою биків, 
який шпагою завдає бикові остан¬ 
нього, смертельного удару. • ма¬ 
тадор, тореро. 
ТОРЕЦЬ, рця, ч. 1. Поперечна 

грань предмета (колодр, цеглини і 
т. ін.). 2. Бокова (коротка) сторона 
прямокутного будинку, споруди. 
□ торцевий, торцювальний, торцю¬ 
вати, торцьбваний. 
ТОРЖЕСТВО, а, с. 1. Повний 

успіх, перемога в чомусь. 2. Свят¬ 
кування з нагоди успіху, перемоги 
в чомусь; святкування. □ торжес¬ 
твувати, торжествуючий. 
ТОРГК, присл. Минулого року, 

у попередній рік. □ торішній. 
ТОРНАДО , невідм., с. Назва 

смерчів, прийнята в США та дея¬ 
ких інших країнах Америки. 
ТОРОПІТИ, ію, ієш, не док. 

Відчувати незручність, зніяковіння 
від непевності; розгублюватися. 
• бентежитися, ніяковіти. 
ТОРОС, а, ч. Нагромадження 

уламків криги, утворених внаслідок 
стискання льоду на замерзлих 
річках і морях. □ торосйстий, торо¬ 
сити, торосіння. 
ТОРОХТГТИ, хчу, тйш, недок. 1. 

Утворювати різкі, гуркітливі звуки; 
рухатися, котитися з гуркотом, шу¬ 
мом. 2. перен. Голосно й швидко го¬ 
ворити, розмовляти. • базікати. 
□ торохтій, торохтійка, торохтіння, 
торохтливий. 
ТОРОЧИТИ, чу, чиш, недок. 1. 

Говорити одне й те саме, повторю¬ 
вати щось багато разів. 2. Говори¬ 
ти нісенітниці, вести пусту, без¬ 
змістовну розмову. • базікати. 
ТОРОЧИТИ, очу, бчиш, недок. 1. 

Висмикувати, витягати нитки 

з країв тканини. 2. Обшивати для 
оздоби краї одягу, скатертин і т ін. 
• оторбчувати. □ торочйтися, торб- 
чка,торочкуватий 
ТОРПЕДА, и, ж. Саморушний, 

самокерований снаряд, яким 
озброєно військові кораблі, підводні 
човни, літаки, спеціальні установ¬ 
ки берегової оборони. □ торпедйст, 
торпедний, торпедник, торпедуван¬ 
ня, торпедувати. 
ТОРС, а, ч. Тулуб людини; 

скульптурне зображення тулуба лю¬ 
дини. 
ТОРСАТИ, аю, аєш, недок. 1. 

Смикати, шарпати, трясти когось 
2. Штовхати, пхати. □ торсання, 
торсонути. 
ТОРТУРИ, ур, мн. І. Катування 

під час допиту обвинуваченого, по¬ 
неволеного тощо (переважно щоб 
домогтися від нього зізнання). 2. 
перен. Сильні моральні страждан¬ 
ня, муки. □ тортурний. 
ТОРУВАТИ, ую, уєш, недок. Про¬ 

кладати шлях, дорогу, стежку тощо. 
□ торбваний, торування. 
ТОРФ, у, ч. З алишки рослин, 

збиті в суцільну масу, що зазнали 
органічних змін в умовах значної 
вологості й відсутності доступу по¬ 
вітря. □ тбрфище, торфбваний, тор- 
фбвий, торф’яний, торф’янйк. 
ТОРШЕР, а, ч. Світильник на ви¬ 

сокій підставці, який стоїть на 
підлозі. □ торшерний. 
ТОСТ1, у, ч. Коротка застольна 

промова з побажанням чогось і про¬ 
позицією випити з цієї нагоди. 
ТОСТ2, а, ч. Підсмажений або 

підсушений шматочок хліба. □ тос¬ 
тер. 
ТОТАЛІЗАТОР, а, ч. 1. На 

кінських перегонах та скачках ме¬ 
ханічний лічильник, що показує гро¬ 
шові ставки, зроблені на певного 
коня. 2. Бюро, що приймає такі став¬ 
ки і сплачує виграші. 3. Гра на 
гроші під час таких перегонів. 
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ТОТАЛІТАРНИЙ, а, е. Який по¬ 
в’язаний із повним (тотальним) кон¬ 
тролем держави над усіма сферами 
життя суспільства. □ тоталітаризм, 
тоталітарність. 
ТОТАЛЬНИЙ, а, е. Який сто¬ 

сується всіх, охоплює все; поши¬ 
рюється на всіх. • загальний, все¬ 
осяжний. □ тотальність, присл. 
тотально. 
ТОТЕМ, а, ч. 1. Тварина або рос¬ 

лина, що була об’єктом релігійного 
культу роду або племені як його 
родоначальник і захисник. 2. Герб 
племені із зображенням такої тва¬ 
рини чи рослини. □ тотемізм, тоте¬ 
містичний, тотемний. 
ТОТОЖНИЙ, а, е. Такий самий, 

однаковий з чимось, цілком по¬ 
дібний до чогось. □ тотбжність, 
присл. тотбжно. 
ТОЧНИЙ, а, е. 1. Виміряний, ви¬ 

рахуваний з максимальним набли¬ 
женням до об’єктивних даних. 2. 
Який найповніше передає зміст 
відповідного поняття, суть явища. 
3. Який цілком відповідає певним 
вимогам, потребам тощо. 4. Який 
суворо дотримується визначеного 
порядку, строків, термінів. • пунк¬ 
туальний. □ точнісінько, точність, 
присл. точно. 
тощо, невідм. Уживається 

в кінці переліку чого-небудь як 
вказівка на його неповноту, на мож¬ 
ливість його продовження. • і таке 
інше. 
ТРАВА, й, ж. 1. Рослина з одно¬ 

річними м’якими пагінцями, які не 
Дерев’яніють; зелений покрив землі 
з таких рослин. 2. Лікарські росли¬ 
ни; напій, відвар, приготовлений 
з таких рослин □ травина,травй- 
Ця, травйчка, травний, травник, тра- 
в’янйй. 
ТРАВИТИ1, травлю, травиш, не¬ 

док Обробляти поверхню металу, 
скла тощо розчином кислот або 
іншими хімічними сполуками 

ТРАВ ЙТИ2, травлю, травиш, недок. 
Засвоювати в процесі травлення. 
ТРАВЙТИ3, влю, травиш, недок. 

Потроху відпускати, послабляючи 
натягання канату, тросу тощо. 
ТРАВМА, и, ж. 1. Пошкодження 

тканини або органів тіла внаслідок 
фізичного впливу (удар, опік, пора¬ 
нення і т. ін.). 2. перен. Нервове по¬ 
трясіння. □ травматйзм, травмбва- 
ний, травмування, травмувати. 
ТРАГЕДІЯ, ії, ж. 1. Драматич¬ 

ний жанр (в літературі, кіно тощо), 
для якого характерні гострота й не¬ 
примиренність конфліктів, загибель 
героїв. 2. перен. Нещастя, страшна 
подія; тяжке переживання, без¬ 
вихідь, загроза загибелі. □ трагед¬ 
ійний, трагедійність, присл. траге¬ 
дійно; трагік, трагічний. 
ТРАДЕСКАНЦІЯ, ї, ж. Багато¬ 

річна трав’яниста рослина з повзу¬ 
чими стеблами; культивується як де¬ 
коративна й кімнатна рослина. 
ТРАДЙЦІЯ, ії, ж. 1. Досвід, зви¬ 

чаї, смаки, уподобання, що склали¬ 
ся історично й передаються від по¬ 
коління до покоління. 2. Звичайна 
норма, манера чого-небудь. □ тра¬ 
диційний, традиційність, присл. тра¬ 
диційно; традиціоналіст.' 
ТРАЄКТОРІЯ, ії, ж. 1. Безперер¬ 

вна лінія, яку описує тіло або його 
точка під час руху. 2. У балістиці — 
лінія польоту снаряда, кулі, міни 
тощо. 
ТРАК, а, ч. Окреме кільце гусе¬ 

ниці танка, трактора тощо. □ трак¬ 
товий. 
ТРАКТ, у, ч. 1. Велика проїзна 

дорога, шлях. 2. Сукупність техніч¬ 
них засобів для передавання, пере¬ 
міщення чого-небудь. 
ТРАКТАТ, у, ч. 1. Наукова пра¬ 

ця. де докладно розглянуто окреме 
питання чи проблему. 2. Міжнарод¬ 
ний договір, угода. □ трактатний, 
трактовний, трактування, тракту¬ 
вати. 
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ТРАЛ, а, ч. 1. Пристрій (буксо- 
ваний судном) для лову риби, 
гідрографічних досліджень, для ви¬ 
лову і т. ін. 2. Пристрій для дослі¬ 
дження дна водойми, її фауни і фло¬ 
ри. □ тралення,тралити,траловий, 
тральник. 
ТРАМБУВАТИ, ую, уєш, не док. 

Тисненням або ударами ущільню¬ 
вати, спресовувати щось (землю, 
пісок тощо), вирівнювати поверхню. 
□ трамбівка, трамбувальний, трам¬ 
бування. 
ТРАМВАЙ, я, ч. Міський рейко¬ 

вий електричний вид транспорту. 
□ трамвайний, трамвайник, трам¬ 
вайниця, трамвайчик. 
ТРАМПЛІН, а, ч. 1. Пристосу¬ 

вання (штучне чи природне) для 
відштовхування під час спортивних 
стрибків, що збільшує їх довжину 
і висоту. 2. перен. Опора, вихідний 
пункт для яких-небудь дій. □ трам¬ 
пліновий, трамплінчик. 
ТРАНЗИСТОР, а, ч. І.Тр иелек- 

тродний електроперетворювальний 
напівпровідниковий прилад; тріод. 
2. Радіоприймач, зроблений із зас¬ 
тосуванням таких приладів. □ тран- 
зйсторний. 
ТРАНЗЙТ, у, ч. Слідування па¬ 

сажирів, вантажів, а також пере¬ 
візних засобів від місця відправлен¬ 
ня до пункту призначення через 
проміжні пункти; без зупинок. 
□ транзйтний, транзйтник. 
ТРАНС, у, ч. 1. Форма психічно¬ 

го розладу, що характеризується ав¬ 
томатичністю дій і вчинків у стані 
потьмарення свідомості. 2. Стан 
відчуженості, екстазу, ясновидіння 
тощо. 
ТРАНС...Перша частина склад¬ 

них слів, що означає «крізь», «че¬ 
рез», «за», «по той бік», напр.: 
трансмісія, трансплантація і т. ін. 
ТРАНСЛЯЦІЯ, ії, ж. 1. Переда¬ 

вання на далеку відстань програм 
по радіо, телебаченню безпосеред¬ 

ньо з місця дії. 2. Передача радіо- 
і телепрограм через мережу про¬ 
водів. 3. Те, що передається в та¬ 
кий спосіб. □ трансльбваний, 
транслювати, транслятор,''транс¬ 
ляційний. 
ТРАНСПАРАНТ, а, ч. 1. Аркуш 

із чіткими чорними лініями, який 
підкладають під нелінований про¬ 
зорий папір із тим, щоб лінії, про¬ 
свічуючись, допомагали рівно писа¬ 
ти. 2. Тканина із зображенням або 
гаслом, натягнута на раму (інколи 
і без такої). 
ТРАНСПОРТ, у, ч. 1. Галузь на¬ 

родного господарства, що здійснює 
перевезення пасажирів і вантажів. 
2. Перевізні засоби. 3. Партія то¬ 
варів, припасів, доставлених од¬ 
ночасно. □ транспортабельний, 
транспортування,транспортований, 
транспортувати. 
ТРАНСПОРТЕР, а, е. 1. Прис¬ 

трій, який переміщує вантажі на 
невелику віддаль; конвейєр. 2. Ба- 
гатоосьова залізнична платформа 
для перевезення великовагових ван¬ 
тажів. 
ТРАНСПОРТИР, а, ч. Крес¬ 

лярський прилад, що має форму 
півкола, поділеного на 180°, 
з лінійкою, для побудови і вимірю¬ 
вання кутів на кресленнях. 
ТРАНСФЕР, ТРАНСФЕРТ, у, ч. 

1. Переказ іноземної валюти або зо¬ 
лота з однієї країни до іншої. 2. Пе¬ 
редача права володіння цінними 
іменними паперами іншій особі. 
ТРАНСФОРМАТОР1, а, ч. 1. Пе 

ретворювач чого-небудь з одного 
виду, стану в інший. 2. Прилад для 
збільшення чи зменшення напруги 
змінного струму. □ трансформатор¬ 
ний, трансформаторник. 
ТРАНСФОРМАТОР2, а, ч.; 

у зверг, трансформаторе. 1. Актор, 
який поперемінно виконує кілька 
ролей, швидко змінюючи зовнішній 
вигляд. 2. Фокусник, що створює 
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враження перетворення одних ре¬ 
чей в інші. 
ТРАНШЕЯ, ї, ж. Вузька довга 

канава для прокладання труб, ка¬ 
белю і т. ін.; у військових — для 
ведення вогню, захисту бійців від 
куль, снарядів тощо. □ траншейний. 
ТРАП, а, ч. Сходи або драбина 

на судні. 
ТРАПЕЗА, и, ж. 1. У монас¬ 

тирі — обідній стіл, стіл з їжею та 
частуванням; обід, вечеря за таким 
столом. 2. У монастирі — страва, 
їжа. □ трапезний, трапезник, тра¬ 
пезування, трапезувати. 
ТРАПЛЯТИСЯ, яєтся, недок., 

ТРАПИТИСЯ , питься, док. 1. 
Відбуватися, ставатися; бувати, 
бути не раз. 2. Випадково виявля¬ 
тися, бути; зустрічатися, попада¬ 
тися. 
ТРАСА, и, ж. 1. Лінія, що вказує 

напрям проходження, пролягання 
чогось. 2. Широкий асфальтований 
шлях. 3. Світлий або димний слід, 
що вказує траєкторію руху кулі, ар¬ 
тилерійського снаряда, реактивно¬ 
го літака тощо. □ трасбваний, 
трасовий, трасовйк, трасувальний, 
трасування,трасувати. 
ТРАСТ, у, ч. 1. Довіра, виказу¬ 

вана певній особі, групі осіб. 2. До¬ 
вірче товариство. □ трастовий. 
ТРАТИТИ, трачу, тратиш, недок. 

1. Витрачати, розтрачувати гроші; 
використовувати, вживати (здебіль¬ 
шого марно) що-небудь для чогось, 
на щось. Д Тратити дурно слово. 
2. Втрачати кого-, що-небудь, поз¬ 
буватися когось або чогось. 
ТРАУР, у, ч. 1. Глибока скорбо¬ 

та, спричинена смертю кого-небудь. 
2. Чорний одяг або особливі ознаки 
на одязі, прапорах, портретах та ін. 
як символ глибокого суму. □ траур¬ 
ний, присл. траурно. 
ТРАФАРЕТ, у, ч. 1. Платівка з 

картону, металу тощо з прорізани¬ 
ми малюнками, літерами чи циф¬ 

рами, за допомогою яких можна 
швидко робити однакові відбитки на 
чомусь. 2. перен. Зразок, вислів, 
надто часто повторюваний чи на¬ 
слідуваний. □ трафаретити, трафа¬ 
ретка, трафаретний, трафаретник, 
трафаретниця, трафаретність, 
присл. трафаретно. 
ТРЕБА1, Потрібно, необхідно, 

слід. 
ТРЕБА2, и, ж. 1. Релігійний об¬ 

ряд, здійснюваний священиком на 
замовлення віруючих. 2. Плата свя¬ 
щеникові за виконання такої від¬ 
прави. □ требник. 
ТРЕБУВАТИ, ую, уєш, недок. Ви¬ 

магати чогось, наполягати на чо¬ 
мусь. 
ТРЕЙДЕР, а, ч.;у зверт. трейде- 

ре. 1. Особа (або організація), що 
має право укладати угоди на біржі. 
2. Торговець. □ трейдерський. 
ТРЕК, у, ч. Спортивна споруда 

(доріжка), призначена для прове¬ 
дення велосипедних та мотоциклет¬ 
них перегонів. 
ТРЕЛЬЯЖ, а, ч. 1. Тристулкове 

дзеркало. 2. Легка ґратка, по якій 
в’ються рослини; рослини, що 
в’ються по таких ґратках. □ трель¬ 
яжний. 
ТРЕМБГТА, и, ж.; у зверт. трем¬ 

біто. Гуцульський народний духовий 
музичний інструмент у вигляді дов¬ 
гої дерев’яної труби без вентилів і 
клапанів. □ трембітання, трембіт- 
атор, трембітати, трембітка. 
ТРЕМТІТИ, мчу, мтйш, недок. 1. 

Трястися від холоду, страху, хвилю¬ 
вання; дрижати. 2. Мигтіти, нерівно 
горіти (про вогонь, полум’я); нерівно 
звучати (про голос). • трепетати. 
□ тремтіння, тремтлйвий, присл. 
тремтяче. 
ТРЕНУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Навчати когось, систематично 
вправлятися в чомусь, з чогось; 
удосконалюватися, привчати до чо¬ 
гось; дресирувати (про тварин). 
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□ тренаж, тренажер, тренажний, 
тренер, тренінг, тренований, тренб- 
ваність, тренування. 
ТРЕПАНАЦІЯ, ії, ж. Хірургіч¬ 

на операція розкриття кісткової по¬ 
рожнини. □ трепанований, трепа¬ 
нувати. 
ТРЕСТ, у, ч. 1. Одна з форм мо¬ 

нополій, за якої всі об’єднані 
підприємства втрачають свою ко¬ 
мерційну, юридичну і виробничу са¬ 
мостійність і підпорядковуються 
єдиному управлінню. 2. Об’єднан¬ 
ня підприємств, які випускають од¬ 
норідну продукцію, працюють 
в одній сфері виробництва або по¬ 
слуг тощо. □ трестівський, трестб- 
ваний, трестовйк, трестування, 
трестувати. 
ТРЕТИНА, и, ж. Одна з трьох 

рівних частин чого-небудь. □ тре- 
тйнний. 
ТРЕТИРУВАТИ, ую, уєш, недок. 

Виявляти зневагу до когось, пово¬ 
дитися безцеремонно, не рахувати¬ 
ся з кимось. □ третйруваний, третй- 
рування,третйруватися. 
ТРЕТЙК, а, ч. 1. Трирічна до¬ 

машня тварина. 2. Третій за часом 
утворення, вильоту рій із старого ву¬ 
лика. 
ТРИБУН, а, ч.; у зверт. трибуне. 

1. Громадський діяч, що у виступах 
палко відстоює права або інтереси 
якоїсь соціальної групи. 2. перен. 
Блискучий оратор і публіцист. 
ТРИБУНА , и, ж. 1. Підвищення 

чи спеціально обладнане місце для 
виступу промовців. 2. Споруда для 
глядачів на стадіоні. 3. перен. Засіб, 
використовуваний для громадської 
діяльності, висвітлення думок, пе¬ 
реконань тощо. □ трибунка, трибун¬ 
ний. 
ТРИБУНАЛ, у, ч. 1 Надзвичай¬ 

ний судовий орган, який проводить 
розгляд військових та особливо тяж¬ 
ких цивільних справ. 2. Розгляд су¬ 
дових справ цим органом. 

ТРИВАТИ, аю, аєш, недок 
Відбуватися протягом певного часу; 
існувати, бути, продовжуватися. 
□ тривалий, тривалість, присл. три¬ 
вало; тривання, триваючи, тривкий. 
ТРИВІАЛЬНИЙ, а, е. Позбавле¬ 

ний новизни, не оригінальний, зая¬ 
ложений. □ тривіальність, присл. 
тривіально. 
ТРИВОГА, и, ж. 1. Почуття не¬ 

спокою, збентеження, викликане по¬ 
боюванням, передчуттям чогось не¬ 
приємного. 2. Переполох, метушня, 
спричинені хвилюючими вістками. 
3. Умовний сигнал, що сповіщає про 
небезпеку. □ тривожити, тривож¬ 
ний, тривбжність, присл. тривожно. 
ТРИЗНА, и, ж. 1. У стародавніх 

слов’ян — заключна частина похо¬ 
ронного обряду, супроводжувана 
іграми, змаганнями, пиром на честь 
покійника. 2. Обрядовий обід за 
упокій померлого після похорону 
або в день річниці його смерті. 
• пбминки. 
ТРИКО, нев/дм., с. 1. Вовняна чи 

напіввовняна тканина візерунчас¬ 
того плетива для верхнього одягу. 
2. Трикотажний спортивний костюм, 
який щільно облягає тіло. 
ТРИКОТАЖ, у, ч. 1. В’язана ма¬ 

шиною тканина. 2. Вироби з такої 
тканини. □ трикотажний, трикотаж¬ 
ник, трикотажниця. 
ТРИЛЕР, а, ч. Пригодницький 

кінофільм, п’єса, книжка, розхрахо- 
вані на збудження сильних емоцій, 
із гострим, переважно детективним, 
сюжетом.^ 
ТРИЛОГІЯ, ії, ж. Три літера¬ 

турні або музичні твори одного ав¬ 
тора, об’єднані спільними героями, 
спільним задумом і ідеєю. 
ТРИМАТИ, аю, аєш, недок 1. 

Ухопивши щось, взявши що-небудь, 
не випускати з рук, рота, зубів. 2 
Не пускати, змушувати знаходити¬ 
ся де-небудь. 3. Служити опорою 
чому-небудь, підтримувати щось. 4 
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Мати в себе, утримувати. □ триман¬ 
ня, тримач. 
ТРЙНЬКАТИ, аю, аєш, недок. 

Неощадливо, нерозумно витрачати 
гроші, майно тощо. 
ТРІПОТАТИ,очу,очеш, ТРІПО¬ 

ТІТИ, очу, отйш, недок. 1. Часто, 
дрібно коливатися, дрижати (про 
листя). 2. Швидко махати крилами 
(про птахів, метеликів). 3. Судорож¬ 
но здригатися всім тілом; часто 
й посилено битися (про серце). 
□ тріпотіння, тріпотлйвий, присл. 
тріпотно. 
ТРІСК, у, ч. 1. Різкий звук, утво¬ 

рюваний внаслідок ламання, лопан¬ 
ня, розривання чогось. 2. Подія, 
що набула неприємного розголосу. 
• скандал. □ тріскання, тріскати, 
тріскучий, тріснути. 
ТРІСКА, и, ж. Невеликий тонкий 

шматок деревини, що відколовся від 
стовбура, колоди тощо. • скіпка. 
ТРІСКА, й, ж. Промислова риба 

північних морів. 
ТРІУМФ, у, ч. Виражений успіх, 

перемога; торжество. □ тріумфаль¬ 
ний, присл. тріумфально; тріумфа¬ 
тор, тріумфаторський, тріумфуван¬ 
ня, тріумфувати. 
ТРІЩАТИ, щу, щйш, недок. 1. 

Видавати різкі, сухі звуки під дією 
чогось. 2. перен. Стрекотати, цвірча- 
ти (про птахів, комах). 3. перен. Бути 
дуже переповненим (про одяг, при¬ 
міщення тощо). 
ТРІЩИНА, и, ж. Місце розриву 

(як правило, поздовжнє) на поверхні 
чогось, що лопнуло, розкололося. 
• щілйна. 
ТРОГЛОДЙТ, а, ч.; у зверт. трог- 

лодйте. 1. Первісна печерна люди¬ 
на, яка не вміла будувати житла. 
2 Будь-яка людина, що живе в пе¬ 
чері (монахи-самітники тощо). 3. пе¬ 
рен. Некультурна, відстала, груба 
людина. □ троглодйтський. 
ТРОЇСТИЙ, а, е. Який скла¬ 

дається з трьох частин, предметів, 

елементів, який має три джерела, 
проявляється в трьох формах; який 
повторюється тричі. • потрійний. 
ТРОЛЕЙБУС, а, у. 1. Безрейко¬ 

вий електричний транспорт із жив¬ 
ленням двигунів через підвісну 
контактну мережу. 2. Багатомісна 
машина (вагон) цього транспорту. 
□ тролейбусний, тролейбусник. 
ТРОН, у, ч. 1. Багато оздоблене 

крісло на спеціальному підвищен¬ 
ні — місце знаходження монарха 
під час урочистих церемоній у па¬ 
лаці. 2. Влада монарха, монархіч¬ 
не правління. 
ТРОС, а, ч. Канат із рослинного 

або штучного волокна, із сталевого 
дроту. □ трбсик, трбсовий. 
ТРОСТЙНА, и, ж. 1. Стеблина 

очерету, комишу. 2. Спеціально об¬ 
роблена тонка довга палиця. □ тро- 
стйнка, тростйнний, тростйновий, 
тростянйй. 
ТРОТУАР, у, ч. Пішохідна доріж¬ 

ка (з цегли, асфальту, дощок і т. ін.) 
з боків вулиці, площі, трохи вища 
порівняно з проїжджою частиною. 
□ тротуарний, тротуарчик. 
ТРОФЕЙ, ю, ч. 1. Військове чи 

інше спорядження, захоплене у во¬ 
рога під час війни. 2. перен. Речова 
пам’ятка, пов’язана з перемогою, 
подвигом. □ трофейний, трофейник. 
ТРОХИ, перен. 1. До деякої міри. 

2. Протягом нетривалого часу, не¬ 
довго. 3. Небагато, мало; у незначній 
кількості. 
ТРОЩЙТИ, щу, щиш, недок. 1. 

З силою розламувати, розбивати, 
нищити, руйнувати. 2. Завдавати 
ударів кому-небудь, бити що-не- 
будь. □ трощений, трбщення. 
ТРОЯНДА, и, ж.; у зверт. тройн- 

до. 1. Багаторічна кущова рослина 
родини розових із великими за¬ 
пашними квітами різного кольору, 
зі стеблами, вкритими колючками. 
2.Квітка такої рослини. □ троянд¬ 
ний, трояндовий. 



ТРУБА 816 ТУДЙ 

ТРУБА, й, ж. 1. Довгий, порожній 
всередині, звичайно круглий в пе¬ 
рерізі предмет, що служить для про¬ 
ведення рідини, газу, пари і т. ін. 2. 
Порожниста споруда такої форми 
для відведення диму з будівель. 
• димар. 3. Оптичний прилад (або 
його частина) для спостереження 
віддалених предметів. 4. Духовий 
музичний інструмент. 
ТРУД, а, ч. 1. Наполеглива, ста¬ 

ранна праця людини. 2. Праця, що 
вимагає великих затрат фізичної 
або розумової енергії. 3. Наслідок, 
результат діяльності; твір, витвір. 
□ трудар, труджений, трудйти, тру- 
дйтися, трудівлйвий, трудівнйк, тру- 
дівнйця, трудівнйчий, труднйй, 
трудність, присл. трудно; труднощі. 
ТРУЇТИ, трую, труїш, недок. 1. 

Знищувати, морити отрутою; умер¬ 
твляти отрутою. 2. перен. Позбав¬ 
ляти когось душевного спокою, 
рівноваги; спричиняти страждан¬ 
ня; хвилювати, бентежити. 3. пе¬ 
рен. Робити неприємним, безра¬ 
дісним. 
ТРУНА, й, ж. Спеціально виго¬ 

товлена скриня (довгий ящик), 
у якій ховають покійника. □ трунар. 
ТРУП, а, ч. Мертве тіло людини 

або тварини. □ трупарня, трупний, 
труповйй. 
ТРУПА, и, ж. Колектив цирку або 

театру. 
ТРУС, у, ч. 1. Трясіння, здриган¬ 

ня; страх, переляк. 2. Ретельний ог¬ 
ляд офіційними особами кого-, чого- 
небудь для виявлення прихованого, 
недозволеного, викраденого тощо. 
• ббшук. □ трусанйна, трусйти, 
трусіння. 
ТРУТА, и, ж. Речовина, здатна 

викликати отруєння (чи і смерть) 
живого організму. • отрута. 
ТРУТЕНЬ, тня, ч.; у зверт. 

трутню. 1. Самець бджоли, який не 
виконує ніякої роботи. 2. перен. 
Людина, що живе за чужий раху¬ 

нок, чужою працею. • нербба, па- 
разйт. 
ТРУХЛЯВИЙ , а, е. 1. Який від 

давності, дії вологи, гниття і т. ін. 
зробився крихким, ламким; який пе¬ 
ретворюється на потерть, порохню 
тощо. 2. перен. Дуже старий (про 
людину). • трухлий. □ трухлявина, 
трухлявіти, трухляк. 
ТРЮМ, у, ч. Простір на судні між 

днищем і нижньою палубою. 
ТРЮФЕЛЬ, я, ч. Коричнево-чор¬ 

ний їстівний гриб, який росте під 
землею і має форму бульби. □ трю¬ 
фелевий, трюфельний. 
ТРЯСОВИНА, й, ж. 1. Дуже 

грузьке болото, поросле травою 
і мохом, що утворюється на місці 
колишньої водойми. 2. перен. Те, що 
засмоктує, губить творчі сили, не 
дає розвиватися тощо. □ трясовйн- 
ний, трясовйння. 
ТУАЛбТ, у, ч. 1. Вбрання, одяг. 

2. Опоряджування своєї зовніш¬ 
ності. 3. Столик із дзеркалом, біля 
якого зачісуються, роблять макіяж 
тощо. 4. Убиральня (звичайно в гро¬ 
мадських місцях). □ туалетний. 
тубГлець, льця, ч.; у зверт. 

тубільцю. Уродженець і корінний 
житель якої-небудь місцевості або 
країни на відміну від приїжджо¬ 
го або іноземця. □ тубілка, ту¬ 
більний. 
ТУГА, и, ж.; у зверт. туго. Почут¬ 

тя глибокого жалю, смутку; пережи¬ 
вання, спричинені горем, втратою. 
• журба, сум. □ тужйти, тужїльни- 
ця, тужіння, тужлйвий, присл. туж- 
лйво. 
ТУГЙЙ, а, е. 1. Сильно натягну¬ 

тий, надутий, виповнений чим-не- 
будь; міцно стягнений. 2. Налитий, 
соковитий, твердий (про капусту). 
3. Пружний (про пружину, м’язи 
тощо). 
ТУДЙ, присл. 1. У той бік, в те 

місце. 2. Саме в напрямку, який по¬ 
казує мовець. 
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ТУЖАВІТИ, іє, недок. 1. Зсиха¬ 
ючи, робитися твердим, тугим, 
щільним. 2. Наливатися, робитися 
твердим, тугим, щільним. • тверді¬ 
ти. □ тужавий, тужавіння, тужав¬ 
лення, присл. тужаво. 
ТУЛІЯ, І, ж. Верхня частина ка¬ 

пелюха, кашкета, шапки (без крисів, 
козирка і т. ін.). 
ТУМАН, у, ч.; у зверг, тумане. 1. 

Скупчення найдрібніших водяних 
крапель або кристалів льоду 
в нижніх шарах атмосфери, що ро¬ 
бить повітря непрозорим. 2. перен. 
Стан неясності, нестійкості думок, 
уяви і т. ін. □ туманець, туманйти, 
туманище, туманіти, туманний, 
туманність, присл. тумбнно. 
ТУМБЛЕР, а, ч. Деталь у при¬ 

ладах, механізмах, що служить для 
вмикання, перемикання чого-не¬ 
будь. 
ТУНДРА, и, ж. Природна геогра¬ 

фічна зона південної частини арк¬ 
тичного поясу землі, поросла моха¬ 
ми і лишайниками, характеризуєть¬ 
ся відсутністю лісів, суворим 
кліматом. □ тундровий. 
ТУНЕЛЬ, ю, ч. Споруда у формі 

наскрізного проходу під землею або 
в горах. □ тунельний, тунельник. 
ТУНЕЦЬ, нця, ч. Велика промис¬ 

лова хижа риба родини тунцевих, 
що живе в теплих морях. 
ТУПИЙ, а, е. 1. Який недостат¬ 

ньо вигострений, погано ріже, коле. 
2. Не звужений, заокруглений на 
кінці. 3. перен. Розумово обмеже¬ 
ний, нездібний, нетямущий (про 
людину). 4. перен. Бездумний, без¬ 
тямний (про погляд). 5 Не гострий, 
затяжний, ниючий (про біль). □ ту- 
пйти, тупість, тупіти, тупішати. 
ТУПЦЮВАТИ, юю, юєш, недок. 

Переступати з ноги на ногу; ходити 
з місця на місце на невеликому про¬ 
сторі невеликими кроками. 
ТУР1, у, ч. 1. Один оборот по колу 

в танці. 2. Етап якої-небудь гри, 

змагання, конкурсу, виборів, що 
становить окрему їх частину. 
ТУР2, у, ч.; у зверт. туре. 1. Ви¬ 

мерлий дикий бик. 2. Гірський кав¬ 
казький козел. 
ТУРА, й, ж. Шахова фігура, що 

формою нагадує башту. 
ТУРБІНА, и, ж. Лопатевий дви¬ 

гун, що перетворює енергію робо¬ 
чого тіла (пари, рідини, газу) на 
механічну енергію обертового вала. 
□ турбінка, турбінний, турбінник. 
ТУРБО... Перша частина склад¬ 

них слів, що відповідає слову тур¬ 
бінний, напр.: турбобур, турбогене¬ 
ратор, турбодинамо і т. ін. 
ТУРБОТА, и, ж. 1. Хвилювання, 

душевний неспокій; клопоти. 2. Ува¬ 
га до потреб когось або чогось, 
діяльність, спрямована на осягнен¬ 
ня чогось. □ турббтливий, тур- 
ббтний, присл. турботно; турбу¬ 
вати. 
ТУРЙЗМ, у, ч. Подорожі, здій¬ 

снювані певним маршрутом, по¬ 
єднують відпочинок із пізнавальною 
метою (інколи мають елементи 
спорту). □ турйст, туристйчний, ту- 
рйстський. 
ТУРКОТГТИ, очу, бчеш, ТУР¬ 

КОТАТИ, очу, отйш, недок. 1. Ви¬ 
давати неголосні переливчасті зву¬ 
ки (про деяких птахів). 2. перен. 
Довго й безперервно говорити. 3. 
перен. Одноманітно торохтіти, сту¬ 
котіти. □ туркотіння, туркотлйвий, 
присл. туркотлйво. 
ТУРКУС, у, ч. Непрозорий кош¬ 

товний камінь блакитного чи бла¬ 
китно-зеленого кольору. • бірюза. 
□ туркусовий. 
ТУРНЕ, невідм., с. 1. Подорож по 

круговому маршруту. 2. Поїздка ак¬ 
торів на гастролі, спортсменів для 
виступів у змаганнях із відвідуван¬ 
ням кількох місць. 
ТУРНГК, а, ч. Гімнастичний сна¬ 

ряд — круглий металевий стрижень, 
прикріплений горизонтально на 
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двох стояках. • перекладина. □ тур- 
нікбвий. 
ТУРНІКЄТ, а, ч. 1. Обертова 

хрестовина, яку встановлюють на 
входах (до приміщення, території 
тощо) для проходження людей по 
одному, по черзі. 2. Інструмент, 
яким затискаються судини для при¬ 
пинення кровотечі. □ турнікетний. 
ТУРНІР, а, ч. 1. Змагання ли¬ 

царів у середньовічній Західній 
Європі. 2. Спортивне змагання, 
в якому учасники зустрічаються 
між собою один раз. □ турнірний. 
ТУТ1, присл. 1. У цьому місці. 2. 

У даному випадку, за даних обста¬ 
вин. 3. У цей час, у цей момент. 
ТУТ2, у знач. част. Уживається 

для підсилення висловленого. 
ТУХЛИЙ , а, е. Зіпсований, з не¬ 

приємним різким запахом (про про¬ 
дукти); затхлий, несвіжий (про 
воду). □ тухлість, тухлятина, тух- 
нути. 
ТУЧН ИЙ, а, е. 1. Добре вгодова¬ 

ний, гладкий (про тварин і людей). 
2. Густий, буйний, соковитий (про 
посіви, рослини). 3. Жирний, родю¬ 
чий (про землю, ґрунт). □ туч¬ 
ність. 
ТУШ1, і, ж. 1. Рідка або суха фар¬ 

ба дуже стійкого кольору, яка ви¬ 
користовується для креслення, ма¬ 
лювання пензлем, пером і т. ін. 
і виготовлена зі спеціальної сажі 
і клею. 2. Малюнок, виконаний та¬ 
кою фарбою. 
ТУШ2, а, ч. Невелика музична 

п’єса, що виконується як урочисте 
привітання під час вшанування, 
вручення нагород і т. ін. 
ТУШ3, у, ч. У більярді — навмис¬ 

не торкання до шару, що вважаєть¬ 
ся ударом. 
ТУША, і, ж. 1. Оббіловане і ви¬ 

патране тіло забитої тварини; мерт¬ 
ве тіло якої-небудь великої твари¬ 
ни. 2. перен. Про велике, гладке тіло 
1ЮДИНИ. 

ТУШКУВАТИ, ую, уєш, недок. 
Варити що-небудь у закритому по¬ 
суді, в дуже малій кількості рідини 
на слабкому вогні. □ тушкбваний, 
тушкування. 
ТУЯ, ї, ж. Вічнозелене хвойне де¬ 

рево або кущ родини кипарисових. 
ТХІР, тхора, ч.;узверт. тхоре. Хи¬ 

жий звірок родини кунцевих із 
цінним пухнастим хутром. □ тхоре¬ 
вий, тхореня, тхорик, тхорйти, тхо¬ 
рячий. 
ТХНУТИ, ну, неш, недок. 1. Ди¬ 

хати, дихнути, повівати, повіяти. 2. 
Мати сильний, різкий, здебільшого 
неприємний запах. 3. перен. Мати 
якусь дуже помітну негативну вла¬ 
стивість, ознаку. • віддавати. 
ТЬМЯНИЙ, а, е. 1. Слабкий, не¬ 

яскравий; який дає мало світла; 
сірий, похмурий. 2. Без блиску, ма¬ 
товий; мутний, непрозорий; позбав¬ 
лений чіткості, невиразний. □ тьмя¬ 
ність, тьмяніти, тьмянішати, прнсл. 
тьмяно; тьмянуватий. 
ТЮБИК, а, ч. М’яка трубочка для 

клею, пасти, фарби і т. ін., вміст якої 
добувають видавлюванням. 
тюлень, я, ч.; у звер т. тюл єн ю. 

Ссавець роду ластоногих, що живе 
в морях і деяких озерах. □ тюлене¬ 
вий, тюленник, тюленя, тюленячий. 
ТЮЛЬ, лю, ч. Прозора сітчаста 

тканина. □ тюлевий. 
ТЮРМА, й, ж. Місце ув’язнення, 

будівля, де перебувають особи, за¬ 
суджені до позбавлення волі або 
знаходяться під слідством. • в’яз- 
нйця, буцегарня. □ тюремний, тюр¬ 
емник, тюремниця. 
ТЮТЮН, у, ч. Прав’ яниста рос¬ 

лина родини пасльонових, в листі 
якої міститься нікотин. 2. Висушені 
і подрібнені листки та стебла цієї 
рослини, які використовуються для 
куріння, нюхання, жування. 3. Тра¬ 
в’яниста декоративна рослина з за¬ 
пашними білими, рожевими або 
ясно-фіолетовими квітами. □ тю- 
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тюнець, тютюнйще, тютюнковий, 
тютюнник, тютюнництво, тютюнни¬ 
ця, тютюнницький, тютюнбвий. 
ТЯГА, и, ж. 1. Сила, яка тягне, 

рухає що-небудь, джерело такої 
сили (тварина, машина, пристрій). 
2. Рух газу, диму, повітря (в ди¬ 
моході, трубі і т. ін.), що виникає 
внаслідок різниці тиску. 3. 
Пристрій (стрижень, пасок), при¬ 
значений для передачі тягових 
зусиль від однієї частини меха¬ 
нізму до іншої. 
ТЯГАР, я, ч. 1. Вага; велика вага. 

2. Великий вантаж, важка ноша. 3. 
перен. Важкі обов’язки, незгоди, 
клопоти; гнітючі переживання. □ тя¬ 
гарець. 
ТЯГАТИ, а ю, аєш, недок. 1. Пе¬ 

ресувати, переміщувати що-небудь, 
не відриваючи від землі, підлоги. 
2. Переносити на собі якісь тягарі. 
3. Болісно смикати, шарпати (за 
чуб, волосся, вуха). 

тягти, ТЯГНУТИ, тягну, тяг¬ 
неш, недок. 1. Ухопившись за кого- 
або що-небудь, з трудом волокти до 
себе; везти, переміщати своєю си¬ 
лою; витягати звідки-небудь. 2. 
Манити, приваблювати, викликати 
бажання піти кудись, побувати десь. 
3. Через силу виконувати обов’яз¬ 
ки, роботу. 4. Віяти, розходитися 
(про вітер, повітря). 5. Гаятися, зво¬ 
лікати із здійсненням чогось; за¬ 
тримувати виконання. 
ТЙЖБА, и, ж. Цивільна судова 

справа; позов. 
ТЯЖГННЯ, Я, с. 1. Властивість 

тіл притягуватися одне до одного. 
Л Земнб тяжіння. 2. Потяг, при¬ 
хильність, пристрасть до когось, 
чогось. 
ТЯМА, и, ж. Здатність осмислю¬ 

вати що-небудь. Прийтй до тйми. 
□ тямити, тямкйй, тямкість, тямко- 
вйтий, тямовйтість, тямущий, 
тямущість, присл. тямущо. 

УБАВЛЯТИ (ВБАВЛЯТИ), яю, 
яєш, недок., УБАВИТИ (ВБАВИ¬ 
ТИ), влю, виш; мн. убавлять; док., 
що. Зменшувати (зменшити) розмір, 
обсяг, вагу, кількість, ціну і т. ін. 
чогось. 
УБАЧЛИВИЙ (ВБАЧЛИВИЙ), 

а, е, розм. Уважний, той, хто вияв- 
ляє повагу, турботу до когось. 
УБЕЗПЕЧАТИ (ВБЕЗПЕЧА- 

ТИ), аю, аєш, недок., УБЕЗПЕ¬ 
ЧИТИ (ВБЕЗПЄЧИТИ), чу, 
чиш, док., заст., когось. Заспоко¬ 
ювати, підтримуючи, вселяючи 
надію. □ убезпечення (вбезпе- 
чення). 
УБЕЗПЕЧУВАТИ (ВБЕЗПЄЧУ- 

ВАТИ), ую, уєш, недок., УБЕЗПЕ¬ 
ЧИТИ (ВБЕЗПЕЧИТИ), чу, ЧИШ, 

док., когось, щось від чого-небудь 

Запобігати якійсь небезпеці, захи¬ 
щати, охороняти. □ убезпечування 
(вбезпечування). 
УБЕРІГАТИ (ВБЕРІГАТИ), 

аю, аєш, недок., УБЕРЕГТИ (ВБЕ¬ 
РЕГТИ), ежу, ежеш, док., кого, що 
від кого, чого. Запобігати пошко¬ 
дженню, руйнуванню, захворюван¬ 
ню, захищати від небезпеки, від 
згубного впливу. 
УБИВАТИ1 (ВБИВАТИ), аю, 

аєш, недок., УБИТИ (ВБИТИ), 
уб’ю, уб’єш, док. 1.кого. Позбавляти 
життя, умертвляти. Бог мене 
вбий; Хай мене Бог (грім) уб’є — 
як заприсягання, запевнення у прав¬ 
дивості; Убив&ти (убйти) двох 
зайців (два зййці) намагатися од¬ 
ночасно здійснити дві справи; Убй¬ 
ти мйло кого — вираз обурення 
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з приводу чиєїсь поведінки; Убйти 
м$ху (чмелй) — випити вина, го¬ 
рілки; Хоч убйй (убййте) — як 
запевнення про неможливість чи не¬ 
спроможність щось зробити. □ уби¬ 
вання, убивець (вбйвець), убйвця 
(вбйвця), убйвчий (вбйвчий), убйв- 
чість (вбйвчість), присл. убивчо 
(вбйвчо), убйтий (вбйтий), убі^нний, 
рел. 2.перем. Непоправно шкодити 
здоров’ю, доводити до перевтоми, 
виснаження; завдавати великого 
душевного болю; марно* витрачати 
сили, час. 
УБИВАТИ2 (ВБИВАТИ) аю, 

аєш, нелок., ВБИТИ, віб’їЬ, віб’^ш, 
док., що у що-небудь. Забивати, за¬ 
ганяти (цвях у дошку). 
УБИРАТИ' (ВБИРАТИ), аю, 

аєш, не док., УБРАТИ (ВБРАТИ), 
уберу, убереш, док. 1.Одягати ко¬ 
гось (частіше) звичайно або пев¬ 
ним чином до свята чи події; одя¬ 
гати щось (на себе); наряджати, 
наряджатися; □ убір (вбір), убір- 
чик (вбірчик), убраний (вбраний), 
убраний (вбрання), убраннячко 
(вбраннячко), убратий (вбратий). 
2.Прикрашати, надавати святкового 
вигляду. 3. тільки док., розм. За¬ 
бруднити, обсипати, вимазати чи¬ 
мось. Убрав одяг у борошно. 
УБГК (ВБІК), присл. У сторону 

від кого-, чого-небудь. 
УБЛАГАТИ(ВБЛАГАТИ) » аю, 

аєш, док., кого. Благаючи, упроси¬ 
ти когось щось (з)робити. 
ублажАти, аю, йєш, нелок., 

УБЛАЖЙТИ. жу, жйш, док., кого 
чим. Догоджаючи, виконувати чиїсь 
вимоги, примхи. 
УБОГИЙ (ВБОГИЙ), а, е. 

1. Який (або хто у знач. їм.) живе 
у злиднях, у нестатках, дуже бідний. 
2. Недорогий, неякісний, із поганого 
матеріалу. 3. Недостатній, не¬ 
значний обсягом, кількістю, змістом; 
покалічений; духовно нікчемний. 
□ убогодухий (вбогодухий), убогість 

(вбогість), присл. убого (вбого), 
уббжество (вббжество), уббзтво 
(вббзтво). 
УБОЖІТИ (ВБОЖІТИ), ію, 

ієш, нелок. Біднішати, ставати 
убогим. 
УБОЖІШАТИ (ВБОЖІШАТИ), 

аю, аєш, нелок. Ставати більш убо- 
гим. 
УБОЇСЬКО (ВБОЇСЬКО), а, с., 

розм. Про неслухняну, вперту, за¬ 
дирливу людину. • уббїще (вбоїще), 
розм. 
УБОЛІВАТИ (ВБОЛІВАТИ), 

аю, аєш, нелок., без додатка або 
за ким, чим, за кого, що; заст. над 
ким, чим. Глибоко переживати 
щось, сумувати за ким-, чим-небудь, 
піклуватися, турбуватися за кого-, 
що-небудь □ уболівальник (-ниця) 
(вболівальник (-ниця), уболівання 
(вболівання). Уболівйти душею 
(сбрцем) за кого, що, заст. над ким, 
чим— переживати, турбуватися за 
кого-, що-небудь. 
УБОРИСТИЙ, а, е. Текст, по¬ 

черк, шрифт із вузькими, дрібними, 
щільно розташованими літерами 
і словами. □ убористість, присл. 
уббристо. 
УБРІД (ВБРІД), присл. По дну 

річки, ставу, озера і т. ін. у негли¬ 
бокому місці. • бродом (іти, їхати). 
УБРУС, а, у., заст. Старовинний 

жіночий головний убір. 
УБРЬОХАТИСЯ (ВБРЬОХА- 

ТИСЯ), аюся, аєшся, док., розм. 
Забризкати, замочити одяг, взуття 
знизу. 
УБУВАТИ, ає, нелок.. УБУТИ, 

убуде; мин.ч. убув, убула, убуло; док. 
Зменшуватися у кількості, обсязі, 
мірі прояву, вазі. □ убування, убут¬ 
ний, убуток. 
УБУХАТИ (ВБУХАТИ), аю, 

аєш, док., УБУХНУТИ (вбУхну- 
ТИ), ну, неш, док., що. Вкласти, 
витратити (гроші) для купівлі чо¬ 
гось. 
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УВАГА, и, ж. 1. Зосередження, 
спрямованість органів чуття, дум¬ 
ки, свідомості на кого-, що-небудь. 
^ 3 уваги на (до) кого, що — зва¬ 
жаючи на кого-, що-небудь, врахо¬ 
вуючи щось; Мйти на увазі кого, 
що — думати про кого-, що-не¬ 
будь, не вказуючи явно. 2. Прихиль¬ 
не ставлення до кого-, чого-небудь, 
турбота про когось. 3. Примітка, 
зауваження, пояснення до тексту. 
Д Передні увйги — вступ. □ уваж¬ 
ливий (вважливий), уважливість 
(вважливість), уважний, уважність, 
присл. уважно. 
УВАЖАТИ (ВВАЖАТИ), аю, 

аєш, недок. 1. зі спол. що. Мати дум¬ 
ку, гадку, погляд. Олекса уважав, 
що все йде гаразд. 2. кого ким, чим, 
яким, за кого, що, за якого. Давати 
оцінку, прирівнюючи до кого-, чого- 
небудь, визнаючи якимось. Дід ува¬ 
жав його надто впертим хлопцем. 
3. Пильно спостерігати, дбайливо 
слідкувати. 4. на кого, що. Зважати 
на кого-, що-небудь, надавати зна¬ 
чення чомусь, рахуватися з ким-, 
чим-небудь. Не вважай на врожай, 
а жито сій — то хліб буде. 
УВАЖИТИ (ВВАЖИТИ), жу, 

жиш, док., розм. Х.кого, що, також 
зі спол. що. Узяти до уваги, враху¬ 
вати щось, визнати щось перекон¬ 
ливим, задовольнити чиєсь про¬ 
хання, бажання. 2. Зробити комусь 
приємність, поступитись кому-небудь 
у чомусь з поваги, зменшити ціну 
при продажу. 
УВАл, у, ч. Косогір, видовжена 

височина з пологими схилами. 
УВАЛЮВАТИ (ВВАЛЮВАТИ), 

увалюю, увалюєш, недок., УВАЛИ¬ 
ТИ (ВВАЛИТИ), увалю, увалиш, 
док. 1. що у щось. Вкидати якусь 
важку річ у що-небудь. Увалює 
каменюку у бочку. 2. розм. По¬ 
трапляти у приміщення зненацька 
і незграбно, з шумом. □ увалювати¬ 
ся (ввалюватися). 

УВАРЮВАТИ (ВВАРЮВАТИ), 
юю, юєш, недок., УВАРЙТИ (ВВА¬ 
РИТИ), уварю, увариш, док., що. 
Готувати до повної готовності на 
вогні їжу або дещо у воді, молоці, 
якійсь рідині; зменшувати кількість, 
об’єм того, що вариться. □ увар, 
дієприкм. уварений (ввйрений); 
уварення (вварення), уварюватися 
(вварюватися), уварйтися (вварйти- 
ся), увариться, уварювач, уварювач¬ 
ка, (вварювач, вварювачка). 
УВЕРГАТИ (ВВЕРГАТИ), аю, 

аєш, недок., УВЕРГТИ (ВВЕРГ¬ 
ТИ) гну, гнеш; мнн. ч. вверг, 
ввергнув, ла, ло; док., кннжн., що. 
1. Із силою вкидати когось, щось 
куди-небудь, призводити кого-не- 
будь до якогось стану. 2. Втягати 
кого-, що-небудь у щось (у війну, 
важке становище і т. ін.). □ уверга¬ 
тися (ввергатися), увергнутися 
(ввергнутися), ввергся (увергся), 
увергнутий (ввергнутий), увергання 
(ввергання). 
УВЕРЕДИТИ, еджу, едйш, док., 

що, розм. 1. Пошкодити, надірвати. 
2. Завдати болю, торкнувши рану 
чи болюче місце. 
УВЕРТАТИ (ВВЕРТАТИ), аю, 

аєш, недок., УВЕРНУТИ (ВВЕР¬ 
НУТИ), вверну, ввернеш, док., що. 
1. Вкручуючи, вставляти, вгвинчу¬ 
вати що-небудь усередину чогось. 
2. перен., розм. Вставляти в чиюсь 
розмову слово, зауваження, жарт 
і т ін 
УВЕРТАТИСЯ1 (ВВЕРТА¬ 

ТИСЯ) , аюся, аєшся, недок., 
УВЕРНУТИСЯ (ВВЕРНУТИСЯ), 
увернуся, увернешся, док., розм. 
Уникати зіткнення, удару і т. ін., 
швидко відхиляючись, змінюючи 
напрям руху. 
УВЕРТАТИСЯ2(ВВЕРТАТИСЯ), 

аюся, аєшся, недок., УВЕРНУТИСЯ 
(ВВЕРНУТИСЯ). увернися, увер¬ 
нешся, док., діад. Управлятися зі 
справами. 
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УВЕРСТУВАТИ(ВВЕРСТУВА¬ 
ТИ), ую, уєш, недок., УВЕРСТАТИ 
(ВВЕРСТАТИ) , аю, аєш, док., 
що, друк. Робити вставку тексту чи 
кліше в готовий, зверстаний набір. 
□ уверстка (вверстка), уверстуван¬ 
ня (вверстування). 
УВЕРСТУВАТИСЯ(ВВЕРСТУ¬ 

ВАТИСЯ), уеться, недок., УВЕРСТА¬ 
ТИСЯ (ВВЕРСТАТИСЯ), ається, 
док. 1. Вміщатися у рядку, на 
сторінці набору тексту. 2. недок. Пас. 
до уверстувати. 
УВЕРТЮРА, и, ж. 1. Музичний 

вступ до театральної вистави, 
фільму тощо. 2. перен. Початковий 
етап чогось. 
УВИВАТИ (ВВИВАТИ), аю, 

аєш, недок., УВЙТИ (ВВИТИ), 
ув’ю, ув’єш; мн. ув’ють; док., розм. 
Про рослини, коріння тощо, коли 
воно обмотується, обкручується на¬ 
вколо чогось. • обвивати, обгорта¬ 
ти, обіймати, отбчувати. 
УВИШКИ (ВВЙШКИ), присл., 

діад. Висотою (до чогось). 
УВІ (ВВІ), В, УВ, ВО, ВІ, прийм. 

із знах., міси, і род. відмінками 
іменників виражають просторові 
відношення. 
УВІД (ВВІД), ввбду, ч. 1. Підго¬ 

товка до початку використання. 
• введення. Л Увід у володіння, 
юр. — передання кому-небудь 
у власність майна, спадщини і т. ін. 
шляхом ствердження права на во¬ 
лодіння відповідним юридичним 
актом. 2. техн. Місце, отвір, канал 
у приміщенні чи пристрої для про¬ 
ведення всередину електричних, 
телефонних проводів, різних труб 
і т. ін. 
УВІДНЙЙ (ВВІДНЙЙ) а, е. 1. 

Прикм. до ввід. 2. Початковий, за¬ 
гальний, який служить для озна¬ 
йомлення з чим-небудь. Л Ввіднйй 
лист, юр.— акт, який складається 
судовими органами при вводі у во¬ 
лодіння. 

УВІЗ (ВВІЗ), увбзу, ч. Ввезення, 
імпорт. 
УВІЛЬНЯТИ (ВВІЛЬНЯТИ), 

яю, яєш, недок., УВІЛЬНИТИ 
(ВВІЛЬНЙТИ), увільню, увіль¬ 
ниш, док., кого, від чого, розм. Поз¬ 
бавляти когось обов’язку, необ¬ 
хідності щось робити, звільняти. 
□ увільнитися (ввільнятися), увіль- 
нйтися (ввільнйтися). 
УВІНЧУВАТИ, ую, уєш, недок., 

УВІНЧАТИ, аю, аєш, док., кого. 1. 
Класти вінець кому-небудь на 
голову на ознаку високої шани, 
високого звання чи нагороди за 
заслуги тощо, прикрашати він¬ 
ком. Увінчувати (увінчати) 
лйврами (слйвою) кого — про¬ 
славляти когось. 2. Закінчувати 
верхню частину чогось; зі славою 
завершувати справу. □ діеприкм. 
увінчаний, увінчання, увінчуватися, 
увінчатися. 
УВГЧ (ВВІЧ), присл. У дійсності, 

насправді, на власні очі. 
УВГЧЛИВИЙ (ВВІЧЛИВИЙ), 

а, е. Який дотримується правил 
пристойності, виявляє уважність, 
люб’язність; чемний; в якому про¬ 
являється уважність, люб’язність. 
□ увічливість (ввічливість), присл. 
увічливо (ввічливо). 
УВІЧНЮВАТИ (ВВІЧНЮВА¬ 

ТИ), юю, юєш, недок., УВІЧНИТИ 
(ВВІЧНИТИ). НЮ, НИШ, ДОК., шо. 

Робити вічним, непідвладним часу, 
зберігати вічно у пам’яті нащадків: 
□ увічнений (ввічнений), діеприкм., 
увічнення (ввічнення), увічнюватися 
(ввічнюватися), увічнитися (ввіч¬ 
нитися). 
УВОЛЮВАТИ (ВВОЛЮВА¬ 

ТИ) , юю, юєш, УВОЛЯТИ (ВВО¬ 
ЛЯТИ) , яю, яєш. недок., уволи¬ 
ти (ВВОЛИТИ), блю, блиш; 
наказ, сп. увбль; док., що. Здій¬ 
снювати, задовольняти чиюсь 
волю, бажання. □ увблений (вво¬ 
лений). 
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УВ’ЯЗУВАТИ1 (ВВ'ЯЗУВАТИ) 
ую, уєш, недок., УВ’ЯЗАТИ (ВВ’Я¬ 
ЗАТИ), ув’яжу, ув’яжеш, док., що. 
В’яжучи, вплітати, вставляти у щось. 
□ ув’язування (вв’язування). 
УВ’ЯЗУВАТИ2 (ВВ’ЯЗУВАТИ), 

ую, уєш, недок., УВ’ЯЗАТИ (ВВ’Я¬ 
ЗАТИ), ув’яжу, ув’яжеш, док., що, 
кого. Стягуючи мотузком чи швор¬ 
кою, обв’язувати, прив’язувати щось 
чи кого-небудь □ ув’язаний (вв’яза¬ 
ний), ув’язка, ув’язування (вв’язу¬ 
вання). 
УВ’ЯЗУВАТИСЯ (ВВ’ЯЗУВАТИ- 

СЯ), уюся, уешся, недок., УВ’Я- 
ЗАТИСЯ (ВВ’ЯЗАТИСЯ), ув’я- 
жуся, ув’йжешся, ДОК. 1. / ЩО. 

Включатися, втручатися в якусь 
дію з власного бажання. 2. за ким. 
Невідчепливо слідувати, йти, біг¬ 
ти за ким-небудь; також до кого 
настирливо залицятись. □ ув’яз¬ 
ливий. 
УВ’ЯЗНУТИ, ну, неш: мин. ч. 

ув’яз, ла. ло та ув’язнув, нула, нуло; 
док., розм. Пристати, причепитися 
до кого-небудь, набридаючи, не ли¬ 
шаючи в спокої, не зникаючи (про 
думку, мелодію). 
УВ’ЯЗНЮВАТИ, юю, юєш. не¬ 

док., УВ’ЯЗНИТИ, ню, нйш, док., 
кого. Позбавляти волі, брати під 
варту, поміщати у в’язницю. 
УГАВАТИ (ВГАВАТИ), аю, 

аєш, недок.. Припиняти роботи, 
справи; замовкати; слабшати, зни¬ 
кати. □ угав (вгав). -Ь Без угйву; 
не знати угйву — не припиняю¬ 
чись), без перерви. 
УГАДУВАТИ (ВГАДУВАТИ), 

ую, уєш, недок., УГАДАТИ (ВГА¬ 
ДАТИ), аю, аєш, док., що. За бра¬ 
ком знань та відомостей інтуїтивно 
робити правильні висновки, розкри¬ 
вати (випадково) щось таємниче, 
справжню суть кого-, чого-небудь. 
□ угаданий (вгаданий), угадник 
(вгадник), угадництво (вгадництво), 
розм., угадниця (вгадниця), угаду¬ 

вання (вгадування), угадуватися 
(вгадуватися), угадчик (вгадчик), 
угадчиця (вгадчиця), угадько 
(вгадько). 
УГАЙКА (ВГАЙКА), и, ж., розм. 

Затримка, зволікання. 
УГАМОВУВАТИ (ВГАМОВУ¬ 

ВАТИ), ую, уєш, недок., УГАМУ¬ 
ВАТИ (ВГАМУВАТИ), ую, уєш, 
док., кого, що. Заспокоювати когось, 
приборкувати непокірного; зменшу¬ 
вати, задовольняти (голод, спрагу). 
□ угамований (вгамбваний), угамо¬ 
вуватися (вгамбвуватися), угамува¬ 
тися (вгамуватися). 
УГАНЯТИ1 (ВГАНЯТИ), йю, 

яєш і рідко УГОНИ ТИ (ВГбНИ- 
ТИ) НЮ, НИШ, недок., УВІГНАТИ 
(ввігнати) / рідше УГНАТИ 
(ВГНАТИ) , ужену, уженеш, ДОК., 

1. Примушувати ввійти, потрапи¬ 
ти в певне місце, приміщення, за¬ 
ганяти. Ввігнйти в гріб (гроб) 
кого — призвести до смерті. 2. 
Із силою всаджувати, встромляти 
щось куди-небудь. 3. Доводити кого- 
небудь до якогось стану (звичайно 
неприємного). Вганйти (ввіг¬ 
нйти) в піт — примушувати бага¬ 
то і напружено працювати. 4. розм. 
Витрачати на щось певну суму 
грошей. 
УГАНЯТИ2 (ВГАНЯТИ), йю, 

йеш, недок. і рідко УГНАТИ 
(ВГНАТИ), ужену, уженеш, док., 
розм. 1.Переслідувати, гонитися. 

Уганйти кбло роботи, розм. — 
працювати з завзяттям. 2. перен. за 
ким. Бігати, залицяючись. 
УГАНЯТИСЯ (ВГАНЯТИСЯ), 

яюся, яєшся і рідко угОнитися 
(ВГОНИТИСЯ) , нюся, нишся, не¬ 
док., УВІГНАТИСЯ (ВВІГНАТИ¬ 
СЯ) І рідше УГНАТИСЯ (ВГНА¬ 
ТИСЯ), уженуся, уженешся, ДОК. 

1. Швидко переміщаючись, потрап¬ 
ляти кудись, у щось; розм. Із силою 
вриватися, вторгатися. 2. Встром¬ 
люватися, заглиблюватися у що-не- 
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будь. 3. перен. Міститися якоюсь ча¬ 
стиною в межах чого-небудь; вкли¬ 
нюватися. 
УГАРА, и, ч. і ж., розм. Смілива, 

відчайдушна людина, яка нехтує 
небезпекою. 
УГАСАТИ (ВГАСАТИ), аю, аєш, 

недок., УГАСНУТИ (ВГАСНУТИ), 
ну, неш, док. І. Переставати горіти, 
потухати, ставати слабішим, зни¬ 
кати, закінчуватися, припинятися. 
□ угасання (вгасання), угаслий 
(вгаслий). 
УГАШАТИ (ВГАШАТИ), аю, 

аєш, недок., УГАСЙТИ (ВГАСИ¬ 
ТИ), ашу, асиш, док., що. 1. При- 
пиняти горіння чогось, угамовувати 
почуття. 2. тільки док. Приборкати, 
зупинити, угамувати. 
УГАЧУВАТИ1 (ВГАЧУВАТИ), 

ую, уєш, недок., УГАТЙТИ (ВГА¬ 
ТИТИ), ачу, атиш, док., що. І. Про¬ 
кладати дорогу через багнисте місце, 
болото, роблячи гатку; насипати 
греблю. 2. Ударити когось чим-не- 
будь з усієї сили, встромити щось 
гостре у що-небудь. 
УГАЧУВАТИ2 (ВГАЧУВАТИ), 

ую, уєш, недок., УГАТЙТИ (ВГА¬ 
ТИТИ), угачу, угатиш, док., що, 
розм. Витрачати на щось у великій 
кількості (гроші, матеріал). 
УГАЮВАТИ (ВГАЮВАТИ), 

юю, юєш. недок., УГАЯТИ (ВГАЯ¬ 
ТИ), аю, аєш, док., що, розм. Мар¬ 
нувати час, барити, затримувати 
когось довше, ніж треба. 
УГИНАТИ1 (ВГИНАТИ), аю, 

аєш, недок., УГНУТИ (ВГНУТИ), 
ну, неш, док., що. Нахиляти щось до 
землі, донизу. 
УГИНАТИ2 (ВГИНАТИ), аю, 

аєш, недок., УГНУТИ (ВГНУТИ) 
і УВІГНУТИ (ВВІГНУТИ), ну, 
неш, док., що. Прогинати всереди¬ 
ну, робити заглиблення в чомусь; 
тільки док. Нагнувши, втягнути 
в плечі (голову). □ увігнутий, увіг¬ 
нутість. 

УГІДДЯ (ВГІДДЯ), Я, с. Місце 
на землі, частина природних ба¬ 
гатств, сприятливих для життя лю¬ 
дей, зростання рослин, для госпо¬ 
дарського використання. 
УГЛЕДІТИ (ВГЛЄДІТИ) І 

рідше УГЛЯДІТИ (ВГЛЯДІТИ), 
джу, диш, док., кого, що, розм. По¬ 
бачити, помітити; зрозуміти, ви¬ 
явити. 
УГЛЙБ (ВГЛИБ), присл. У гли¬ 

бину, в середину чогось. 4- Вглиб 
і вшир ростй —одночасно ставати 
змістовнішим, серйознішим і збіль¬ 
шуватися числом, поширюватись. 
УГЛЙБШКИ (ВГЛЙБШКИ), 

присл., діал. Завглибшки. Річка 
в чоловіка вглибшки. 
УГОВТУВАТИ (ВГОВТУВА¬ 

ТИ), ую, уєш, недок., УГОВТАТИ 
(ВГОВТАТИ), аю, аєш, док., розм. 
Умовляти, переконувати, схиляти до 
чогось; приборкувати, робити когось 
покірним, слухняним. □ угбвкува- 
ти (вгбвкувати). 
УГОДА (ВГОДА), и. ж. Домо¬ 

вленість, договір, згода. -Ф* Угбда 
із сбвістю — вчинок, який супере¬ 
чить власним переконанням. 
УГОЛОС (ВГОЛОС), присл. Так, 

що можна чути, голосно (говорити, 
сміятися, плакати, читати, думати 
і т. ін ) 
УГОРЯТИ (ВГОРЯТИ), йє, не- 

док., УГОРІТИ (ВГОРІТИ), рить. 
док., спец. Зменшуватися в об’ємі 
при горінні, плавленні тощо. 
УГОРЕЦЬ, я, ч., УГОРКА, и, ж, 

УГОРЦІ, ів. мн. Народ, основне 
населення Угорщини. 
УГОРКА, и, ж. Сорт сливи. 
УГОЩАТИ (ВГОЩАТИ), аю, 

аєш, недок., УГОСТЙТИ (ВГОС¬ 
ТИТИ), ощу, бстйш, ДОК., КОГО, 

розм. Частувати, поштувати, ша¬ 
нувати. □ угощання (вгощання), 
угощатися (вгощатися), угостити¬ 
ся (вгостйтися), угбщення (вго¬ 
щення). 
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УГРУЗАТИ (ВГРУЗАТИ), 4ю, 
4єш, нелок., УГРУЗНУТИ (ВГРУЗ¬ 
НУТИ), УГРУЗТИ (ВГРУЗТИ), 
зну, знеш; мин. ч. вгруз, ла, ло; док. 
Заглиблюватися в щось в’язке, 
м’яке і т. ін., застрягати в ньому; 
встромлюватися, проникати в що- 
небудь унаслідок удару, різкого 
руху і т. ін.; вгинатися, вдав¬ 
люватися; опускатися під якоюсь 
вагою; осідати (про будівлю). 
□ угрузання (вгрузання), угрузлий 
(вгрузлий). 
УГРУПОВУВАТИ, ую, уєш, не- 

док., УГРУПУВАТИ, ую, уєш,лок., 
що, рідко. Об’єднувати в групу, роз¬ 
міщувати групами. 
УДАВ, а, ч. Велика хижа неотруй¬ 

на змія тропічних земель. 
УДАВАТИ (ВДАВАТИ), удаю, 

удаєш, не док., УДАТИ (ВДАТИ), 
удам, удасй, док., кого (ким), якого 
(яким). Надавати певного вигляду 
комусь (собі), робити подібним до 
когось. □ удавальник, удавальни¬ 
ця, удаваний (вдаваний), удаваність 
(вдаваність), удавання (вдавання), 
присл. удавано (вдавано). Д^рня 
(дурника) вдавйти; Д^рня валйти 
(клбїти, стрбїти і т. ін.) — прикида¬ 
тися нерозумним. 
УДАЛЕЧ (ВДАЛЕЧ), присл., 

поет. На велику відстань, у дале¬ 
кий простір. • удалину (вдали¬ 
ну)» удалечінь (вдалечінь), удаль 
(вдаль). 
УДАЛЕЧИНГ (ВДАЛЕЧИНГ), 

УДАЛИНІ (ВДАЛИНГ), присл. 
На великій відстані; далеко по¬ 
переду, у майбутньому. 
УДАЛ И Й (частіше ВДАЛ И Й), 

а, е. 1. Успішний; що закінчився 
позитивно; гарний, відповідний пев¬ 
ним вимогам. • удатний (вдатний). 
2. на що. Який має хист до чогось. 
На жарти вдалий...; влучний, що точ¬ 
но передає суть явища. 
УДАРНИК, а, ч. 1. Деталь ме¬ 

ханізму, якою здійснюється удар 

з якоюсь метою. 2. Виконавець на 
ударних інструментах оркестру. 
УДАРЯТИ (ВДАРЯТИ), яю, 

яєш, иедок., У і 1АРИТИ (ВДАРИ¬ 
ТИ). рю. риш, док. Бити, вража¬ 
ти, чинити удари, поштовхи. Уда¬ 
рити в долбні — аплодувати; 
Ударити себб в гр^ди — бити себе 
руками в груди, запевняючи кого- 
небудь у чомусь, виражаючи каят¬ 
тя, розпач; Не вдйрити лицбм (об- 
лйччям) у грязь (болбто) — не 
осоромитися, показати себе з кра¬ 
щого боку; Пйлець об пйлець не 
удйрити — зовсім нічого не зроби¬ 
ти для досягнення чогось; Удйрити 
в закаблуки — завзято танцювати; 
Удйрити з копйта — зразу з місця 
помчати з великою швидкістю; 
Удйрити (кйнути), ударйТи (кйда¬ 
ти, бйти) лйхом об збмлю — забу¬ 
вати біду, горе, не журитися, не 
втрачати надії на краще. 
УДАЧА, і, ж. Бажаний результат, 

щасливий збіг обставин; успіх. 
Прббувати удйчі — відважува¬ 

тися на щось, сподіваючись на 
успіх. □ удачливий, удачливість, 
удачник, удачниця. 
УДІЛЯТИ (ВДІЛЯТИ), йю, 

йєш, недок., УДІЛ ЙТИ (ВДІ- 
ЛЙТИ), уділю, уділиш, док., що, 
кому; Виділити, надавати кому-не- 
будь частину чогось. 
УДІЯТИ (ВДІЯТИ), удію, 

удієш, док. Зробити, здійснити, ство¬ 
рити щось. Лйху (гбрю) нічбго 
не вдієш, нічбго йом^ не вдієш, що 
[ж ти) йом£ (з ним) вдієш — по¬ 
значення безпорадності, неможли¬ 
вості щось змінити. 
УДК, скорочено. Універсальна 

десяткова класифікація видань у біб¬ 
ліотекознавстві. 
УДМУХУВАТИ (ВДМУХУВА¬ 

ТИ), ую, уєш, рідше УДМУХАТИ 
(ВДМУХАТИ) , аю, аєш, недок., 
УДМУХНУТИ (ВДМУХНУТИ), 
ну, неш, док., що. Дмухаючи, вганя- 
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ти повітря або якусь речовину у що- 
небудь. 
УДОБРЮВАТИ (ВДОБРЮВА¬ 

ТИ), юю, юєш., недок., УДОБРИ¬ 
ТИ (ВДОБРИТИ), рю, риш, 
док, що. Вносити у ґрунт добрива, 
щоб підвищити і поліпшити врожай 
сільськогосподарських рослин. 
УДОВЖ (ВДОВЖ). 1. присл. 

У довжину, по довжині чого-небудь 
Удовж і впоперек (вшир) — 

скрізь, по всіх напрямках. 2. прийм. 
з род. Уживається при вказівці 
на розміщення кого-, чого-небудь, 
на спрямованість дії по довжині 
чогось. 
УДОВЖКИ (ВДОВЖКИ), 

присл. Довжиною, у довжину, зав¬ 
довжки. 
УДОСТОЮВАТИ (ВДОСТОЮ¬ 

ВАТИ), юю, юєш, недок., УДОС¬ 
ТОЇТИ (ВДОСТОЇТИ), 6ю, бїш, 
док., кого (знак.) чого (род.). Визна¬ 
вати кого-небудь гідним високої 
нагороди, оцінки і т. ін., нагоро¬ 
джувати. 
УЕНЕРІВСЬКИЙ, а, е, прикм. 

від скорочення УНР — Українська 
Народна Республіка. 
УЖИВАТИ (ВЖИВАТИ), аю, 

аєш, недок., УЖИТИ (ВЖИТИ), 
уживу, уживеш, док., що, чого. 1. 
Використовувати або застосовува¬ 
ти що-небудь. Уживйти (ужйти) 
всі заходи (ряд заходів), сйлу — 
енергійно діяти, діяти силою, щоб 
досягти чогось. 2. Споживати (їсти, 
пити). □ уживаний (вжйваний), 
ужйваність (вживаність), уживан¬ 
ня (вживання), уживатися (вжи¬ 
ватися), ужйтий (вжйтий), ужйток 
(вжйток). 
УЖИВАТИСЯ (ВЖИВАТИ¬ 

СЯ) , аюся, аєшся, недок., УЖИТИ¬ 
СЯ (ВЖЙТИСЯ), уживуся, ужи¬ 
вешся, док. 1. Перебуваючи певний 
час разом, звикати один до одного. 
2. Звикати до нових умов, пристосо¬ 
вуватися. 

УЖЙНОК, нку, ч. Зжатий на ниві 
хліб, його кількість. 
УЗАГАЛЬНЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., УЗАГАЛЬНИТИ, ню, нищ] 
док., що. Виділяючи характерні 
риси, однакові в усіх предметів пев¬ 
ної множини, представляти риси 
одного предмета як ознаки множи¬ 
ни. □ узагальнений, узагальненість, 
узагальнення, присл. узагальнено, 
узагальнюватися, узагальнитися, 
узагальнюючий. 
УЗАКОНЮВАТИ, юю, юєш 

і рідко УЗАКОНЯТИ, яю, яєш, 
недок., УЗАКОНИТИ, ню, ниш, 
док., що. Надавати чому-небудь 
сили закону, вважати правильним, 
уводити в загальний обіг. □ узакб- 
нений, узаконення, узаконювання, 
узаконюватися, узаконятися, уза¬ 
конитися. 
УЗБЕРЕЖЖЯ, я, с. Берег, місце¬ 

вість уздовж берега моря, озера, 
великої річки. □ узбережний. 
УЗБІЧЧЯ, я, с. Край дороги, лісу, 

поля; схил гори, насипу. • узбочи¬ 
на. □ узбічний. 
УЗВАР, у, ч.. Солодкий відвар із 

(сушених) фруктів і ягід, компот; 
сушені фрукти і ягоди. • узварець 
УЗВИЧАЇТИ, аю, аїш, док, що. 

Усталити, зробити звичайним, ши¬ 
роковживаним. □ узвичаєний,узви¬ 
чаїтися. 
УЗВИШШЯ, я, с. Гор а, височи¬ 

на; (штучне) підвищення на місце¬ 
вості (в приміщенні). 
УЗВІЗ, возу, ч. Крутий підйом 

(ухил), вулиця, дорога, що мають 
підйом. 
УЗГІР’Я (ВЗГІР’Я), Я, с. Неви 

сока гора, незначна височина; схил 
гори, височини. □ узгір’ячко. 
УЗГОДЖУВАТИ, ую, уєш, не¬ 

док., УЗГОДИТИ, джу, диш, док* 
що. Надавати відповідності до чого- 
небудь, єдності з чим-небудь, вста¬ 
новлювати відповідність, єдність 
між чимось; у грам, вживати голов- 
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не і підрядне слово з однаковими 
граматичними значеннями числа, 
роду, відмінка, особи. □ узгбдже- 
ний, узгбджене означення, узго¬ 
дженість, узгодження, присл. узго¬ 
джено; узгоджуватися, узгодитися. 
УЗГОЛІВ’Я, УЗГОЛОВ’Я, я, с 

Місце на постелі, куди лягають го¬ 
ловою, місце біля голови того, хто 
лежить, підвищення, яке намо¬ 
щується під голову на постелі. □ уз¬ 
голів’ячко, узголбв’ячко. 
УЗДРІВАТИ (ВЗДРІВАТИ), аю, 

аєш, недок.. УЗДРІТИ (ВЗДРІТИ), 
рю, рйш, док., кого, шо. Бачити, по¬ 
мічати. 
УЗДРІВАТИСЯ (ВЗДРІВАТИ¬ 

СЯ) , аюся. аєшся, недок., УЗДРІ¬ 
ТИСЯ (ВЗДРІТИСЯ), р юс я, 
рйшся, док. 1.Зустрічатися. 2. безос. 
Здаватися, ввижатися. 
УЗИВАТИ (ВЗИВАТИ), аю, 

аєш, недок., УЗВАТИ (ВЗВАТИ), 
узву, узвеш, док., розм. 1. кого, що. 
Іменувати, давати назву. 2. Проси¬ 
ти, молити, благати, звертатися за 
допомогою. 
УЗЛІСОК, ску, ч. Смуга на краю 

лісу. • узлісся. 
УЗМОР’Я, я. с Частина моря, 

близька до берега; морське узбе¬ 
режжя. 
УЗНАВАТИ (ВЗНАВАТИ) , наю, 

наєш, недок., УЗНАТИ (ВЗНАТИ), 
наю, наєш, док. Довідуватися про 
кого-небудь або про що-небудь. 
Ф Узнати почому (почім) ківш 
(пуд, корець, ...) лйха; узнати, де 
лйхо живе — взнати багато горя, 
неприємностей 
УЗОР, у, ч. Візерунок, малюнок 

на вишивці, мереживі, орнаменті 
тощо. □ узорчастий (взірчастий, 
рідше взорчастий), узористий 
(взбристий), узорчатий (взбрча- 
тий). 
УЗУАЛЬНИЙ, а, е, книжн. Зви¬ 

чайний, загальноприйнятий, який 
випливає з узусу. 

УЗУРПАТОР, а, ч. Особа, яка не¬ 
законно захопила владу в країні або 
привласнила чужі права на що-не- 
будь. □ узурпаторство, узурпатор¬ 
ський. 
УЗУРПАЦІЯ, і, ж. Незаконне 

захоплення влади в країні, привлас¬ 
нення чужих досягнень або чужих 
прав на що-небудь. 
УЗУРПУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док., шо. Незаконно захоплювати, 
привласнювати владу, права тощо. 
□ узурпований, узурпуватися. 
УЗУС, у, ч., книжн. 1. Звичай, 

правило; загальноприйняте, звичай¬ 
не. 2. Використання, уживання. 
УЇЖДЖАТИ» (В’ЇЖДЖАТИ), 

аю, аєш, недок., УЇХАТИ (В’ЇХА¬ 
ТИ), у іду, уїдеш, док.,розм., рідко. 
Долати якусь відстань. 
УЇЖДЖАТИ2 (В’ЇЖДЖАТИ), 

аю, аєш і УЇЗДИТИ (В’ЇЗДИТИ), 
в’їжджу, в’їздиш, недок., УЇХАТИ 
(В’ЇХАТИ), в’їду, в’їдеш, док. Іду¬ 
чи, потрапляти в межі, у середину 
чого-небудь. 
УЇЗДИТИ (В’ЇЗДИТИ), уїж 

джу, уїздиш, док., що. Уторувати; 
багато їздячи, робити твердим, 
рівним (шлях). □ уїжджений (в’їж- 
джений). 
УЇК-ЕНД, у, ч. Дні відпочинку 

наприкінці тижня, субота та неділя. 
УКАЖЧИК, а, ч., розм. Особа, шо 

вказує іншим, яким чином що ро¬ 
бити. □ укажчиця, указник (вказ- 
ник). 
УКАЗ, у, ч. Розпорядження най¬ 

вищого органу влади або глави дер¬ 
жави, шо дорівнюється до закону. 

Не ук£з — уживається при 
відмові від додержання чиїхось 
настанов і порад. 
УКАЗУВАТИ (ВКАЗУВАТИ), 

ую, уєш, недок., УКАЗАТИ (ВКА¬ 
ЗАТИ), укажу, укажеш, док., що. 
Привертати чиюсь увагу, спрямо¬ 
вуючи жест, погляд на когось чи 
що-небудь, називаючи у мовленні; 
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свідчити про що-небудь. □ указаний 
(вказаний), указівка (вказівка), 
указівнйй (вказівнйй), указка, ука¬ 
зуватися (вказуватися). Указува¬ 
ти дорбгу (шлях, шляхй) — бути 
зразком. 
УКАРБОВУВАТИ (ВКАРБО¬ 

ВУВАТИ), ую, уєш, недок., УКАР¬ 
БУВАТИ (ВКАРБУВАТИ), ую, 
уеш, док., що. Вирізьблювати напис, 
візерунок на чому-небудь міцному 
на вічну пам’ять (і в душі також). 
□ укарбований (вкарббваний), укар¬ 
бовуватися (вкарббвуватися), укар¬ 
буватися (вкарбуватися). 
УКАЧУВАТИ (ВКАЧУВАТИ), 

ую, уеш, недок., УКАЧАТИ (ВКА¬ 
ЧАТИ). аю, аєш, док., що. 1. Кача¬ 
ючи, обвалювати в чомусь; перен. 
забруднювати. 2. За допомогою пом¬ 
пи, насоса подавати куди-небудь 
газ, рідину. □ укачаний (вкача¬ 
ний), укачування (вкачування), 
укачуватися (вкачуватися), ука¬ 
чатися (вкачатися), укачаний (вка¬ 
чаний). 
УКИСАТИ (ВКИСАТИ) , ає, 

недок., УКЙСНУТИ (ВКЙСНУ- 
ТИ), не, док. Закисаючи, ставати 
готови м. 
УКІНЕЦЬ. УКІНЦІ (ВКІНЕЦЬ, 

ВКІНЦІ), присл. Врешті, нарешті; 
вкрай. 
УКІС1 (ВКІС), укбсу, ч. Схил 

гори, берега, бічна поверхня наси¬ 
пу залізниці, дороги тощо. Ітй 
(пітй, летГти, пускйти і т. ін.) під 
укГс — про аварію потяга, ешело¬ 
ну. □ укісний (вкісний). 
УКІС2 див. УКОСИТИ. 
УКЛАД, у, ч. Порядок у житті, 

побуті, родині, установі. 
УКЛАДАТИ1 (ВКЛАДАТИ), аю, 

аєш, недок., УКЛАСТИ (ВКЛАС¬ 
ТИ), аду, адеш, док., що. Розміща¬ 
ти, впорядковувати, пакувати. 
□ укладальний, укладальник, укла¬ 
дальниця, укладання (вкладання), 
укладач, укладачка, укладений 

(вкладений), укладення (вкладення), 
укладено, укладка. 
УКЛГН, лбну, ч. Нахиляння голо¬ 

ви або верхньої частини тіла на знак 
вітання, пошани, вдячності. □ уклін¬ 
ний, уклінність, прнсл. уклінно. 
УКЛОН, у, ч., спец. Спуск чи 

підйом залізничної колії; похила 
гірнична підземна виробка; перелом 
униз профілю земної поверхні у гео¬ 
дезії. □ уклбнний, уклономір, укло¬ 
номірний, уклонопокажчик. 
УКЛЯКАТИ (ВКЛЯКАТИ), аю, 

аєш, недок., УКЛЯКНУТИ 
(ВКЛЯКНУТИ) і УКЛЯКТИ 
(ВКЛЯКТИ), кну, кнеш; мин. ч. 
уклйк, ла, ло і уклйкнув, нула, нуло; 
док. Ставати, падати на коліна, 
опускатися на землю, припадати до 
землі; завмирати в нерухомості; 
хилитися, никнути, робитися сухим 
(про рослини), дерев’яніти, терпну¬ 
ти від холоду, незручного положен¬ 
ня тощо. □ укляклий (вкляклий). 
УКОЛЮВАТИ (ВКОЛЮВА¬ 

ТИ), юю, юеш, недок., УКОЛОТИ 
(ВКОЛОТИ), уколю, укблеш, 
док., кого, що. 1. Завдавати болю, 
ранити, встромляючи що-небудь 
гостре. 2. перен. Раптово викликати 
неприємне гостре відчуття; обража¬ 
ти кого-небудь словами, вчинком. 
□ укбл, укблотий (вкблотий), укблю- 
ватися (вкблюватися), уколбтися 
(вколбтися). 
УКОМПЛЕКТОВУВАТИ, ую, 

уєш, недок., УКОМПЛЕКТУВАТИ, 
ую, уєш, док., що. Збирати, зібрати 
повний комплект робітників у штаті, 
військовослужбовців у частині, 
механізмів. □ укомплектований, 

укомплектбвування, укомплектбву- 
ватися, укомплектуватися, укомп¬ 

лектування. 
УКОНТЕНТОВУВАТИ(ВКОН¬ 

ТЕНТОВУВАТИ), ую, уєш, недок, 
УКОНТЕНТУВАТИ(ВКОНТЕН¬ 
ТУВАТИ), ую, уєш, ДОК., КОГО. Щед¬ 
ро пригощати, годувати, напувати, 
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задовольняти. □ уконтентбваний 
(вконтентбваний), уконтентування 
(вконтентування), уконтентуватися 
(вконтентуватися). 
УКОСИТИ (ВКОСЙТИ), ошу, 

бсиш, док., що. 1. Одержати щось 
(укГс) у певній кількості, косячи. 2. 
У косінні встигати за ким-небудь, 
бути нарівні з кимось. □ укіс, укіс¬ 
ний, укбшуватися (вкбшуватися), 
укоситися (вкосйтися). 
УКОСЬКУВАТИ (ВКОСЬКУ¬ 

ВАТИ), ую, уєш, нелок., УКОСЬ¬ 
КАТИ (ВКОСЬКАТИ), аю, аеш, 
док., кого, розм. Приборкувати, 
втихомирювати, покоряти, убити. 
□ укоськаний (вкоськаний), укбсь- 
куватися (вкоськуватися), укбська- 
тися (вкбрькатися). 
УКРАЇНІКА, и, ж. Наука, су¬ 

купність знань або джерел віднос¬ 
но історії, економіки, культури тощо 
України.^ 
УКРАІНЇСТ, а, ч. Фахівець з ук¬ 

раїністики. □ україністка. 
УКРАЇНГСТИКА, и, ж. Су¬ 

купність наук про мову, літературу 
та культуру українського народу. 
УКРАЇНОФІЛ, а, ч.,Пр ихильник 

українців і всього українського. 
□ українофілка, українофільство, 
українофільський. 
УКРАІНОФбБ, а, ч., іст. Против¬ 

ник, ненависник усього українсько¬ 
го. □ українофббство, україно¬ 
фобський. 
УКРИВАТИ (ВКРИВАТИ^, аю, 

аеш, недок., УКРЙТИ(ВКРИТИ), 
йю, йеш, док., кого, що. 1. Наклада¬ 
ти зверху на кого-, що-небудь якесь 
накриття для тепла, захисту від 
чогось; покривати, заповнювати 
якийсь простір; роблячи непоміт¬ 
ним, ховати від кого-, чого-небудь. 
2. Робити дах над будівлею. Мбк- 
рим рядном укрйти — лаяти, доко¬ 
ряти комусь; Укривати (укрйти) 
славою (ганьбою, неславою, соро¬ 
мом і т. ін.). □ укривало (вкрива¬ 

ло), укривальце (вкривальце), 
укривання (вкривання), укривати¬ 
ся (вкриватися), укрйтися (вкрйти- 
ся), укрйтий (вкрйтий), укриттй 
/ икпиттй\ 

УКРІПЛЮВАТИ, юю, юєш 
і УКРІПЛЯТИ, йю, яєш , нелок.. 
УКРІПИТИ, плю, пйш; мн. укріп¬ 
лять; док., що. Робити міцнішим, 
надійнішим, менш руйнівним; кого 
здоровішим, сильнішим. □ укріп¬ 
лений, укріплення, укріплювання, 
укріплюватися, укріплятися, укрі- 
пйтися. 
УКУТУВАТИ (ВКУТУВАТИ), 

ую, уєш, нелок., УКУТАТИ (ВКУ¬ 
ТАТИ). аю, аеш, лок., кого, що. І. 
Обгортати ковдрою, хусткою тощо 
для захисту від холоду, для зігріван¬ 
ня. 2. перен. їсти, пити смачно, жа¬ 
дібно, багато. □ укутаний (вку¬ 
таний), укутування (вкутування), 
укутуватися (вкутуватися), укутати¬ 
ся (вкутатися). 
УЛАГОДЖУВАТИ (ВЛАГО¬ 

ДЖУВАТИ), ую, уєш, недок., УЛА¬ 
ГОДИТИ (ВЛАГОДИТИ), джу, 
диш, док., що. Доводити до успіш¬ 
ного, доброго кінця; налагоджува¬ 
ти, впорядковувати щось. □ улад¬ 
нувати (владнувати), уладнати 
(владнати) що. □ улагоджуватися 
(влагоджуватися), улагодитися 
(влагодитися), уладнуватися (влад¬ 
нуватися), уладнатися (владнатися). 
УЛАМУВАТИ, ую, уєш, недок.. 

УЛАМАТИ, аю, аеш, док., що. 1. 
Руйнувати, трощити, псувати. 2. 
перен. Умовляти згодитися, схиля¬ 
ти до чогось. □ уламаний, уламко¬ 
вий, уламок, уламочок. 
УЛАН, а, ч. У деяких арміях 

солдат або офіцер легкої кінноти. 
□ уланка, уланський. 
УЛАР, а, ч. Гірська індичка. 
УЛЕЩУВАТИ (ВЛЕЩУВАТИ), 

ую, уєш і УЛЕЩАТИ (ВЛЕЩА¬ 
ТИ), аю, аеш, недок., УЛЕСТИ¬ 
ТИ (ВЛЕСТИТИ), улещу, улестйш, 
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док, кого. Умовлянням, лестощами 
схиляти до чогось, задобрювати. 
□ улещання (влещання), улещений 
(влещений). 
Уличі, ів, мн. Стародавнє 

східнослов’янське плем’я, яке жило 
у пониззі Дніпра, Побужжі й на 
берегах Чорного моря. 
УЛОВЛЮВАТИ (ВЛОВЛЮВА¬ 

ТИ), 1010, ІОЄШ І рідко УЛОВЛЯТИ 
(ВЛОВЛЯТИ), ЯЮ, ЯЄШ, НЄДОК., 

УЛОВИТИ (ВЛОВИТИ), уловлю, 
улбвиш; мн. улбвлять; док., кого, що. 
Затримувати, захоплювати живу 
істоту як здобич; сприймати, по¬ 
мічати що-небудь органами чуття; 
осягати розумом або помічати щось 
підсвідомо. Уловйти момбнт — 
зуміти використати слушний шанс; 
Уловйти на гарйчому — впіймати 
у момент провини, проступку. 
□ улбв (влов), улови (влбви), лови; 
уловймий (вловймий), улбвний 
(влбвний), уловистий, улбвистість, 
уловйтися (вловйтися), уловляться; 
улбвлений, улбвлюваний (вловлюва¬ 
ний), улбвлювання (вловлювання), 
улбвлювач (влбвлювач), уловчий 
(вловчий). 
УЛОГОВИНА (ВЛОГОВИНА), 

и, ж. Заглиблення, западина з по¬ 
логими схилами на місцевості. 
□ улбгбвинка (влбгбвинка), улого¬ 
винний (влбгбвинний). 
УЛУС, у, ч. Стійбище кочовиків 

або селище тюрко-монгольських на¬ 
родів у Азії. / іст. Володіння мон¬ 
гольських ханів на території Азії та 
Східної Європи. До 1926 р. район 
у Якутії. □ улусний. 
УЛЮБЛЯТИ (ВЛЮБЛЯТИ), 

ЯЮ, ЯЄШ, НЄДОК, УЛЮБИТИ (ВЛЮ¬ 
БИТИ), улюблю, улюбиш; мн. улюб¬ 
лять; док., кого, що, розм. Уподоба¬ 
ти, любити, кохати. □ улюбленець, 
улюбленик рідко, улюбленка, улюб¬ 
ленчик, улюблений, улюблениця, 
улюбливий (влюбливий), улюб¬ 
ливість (влюбливість), улюблятися 

(влюблятися), улюбйтися (влюбйти- 
ся), улюбляться 
УЛ ю л ю, ВИГ. Крик МИСЛИВЦІВ 

при' цькуванні звіра собаками; 
глумливий вигук. 
УЛЮЛЮКАТИ, аю, аеш, недок., 

розм. Нацьковуючи собак на звіра 
(на людину), кричати «улюлю»; 
глумливо вигукувати що-небудь 
□ улюлюкання. 
УЛЯПАТИ (ВЛЯПАТИ), аю, 

аеш, док., кого, що. Забризкати, заб¬ 
руднити когось, щось. □ уляпатися 
(вляпатися) розм. 
УЛЬТИМАТУМ, у, ч. Категорич¬ 

на вимога, що супроводжується по¬ 
грозами. □ ультиматйвний, ульти- 
матйвність, присл. ультиматйвно; 
ультиматйзм, ультиматйст, ульти- 
матйстський. 
Ультра, невідм., ч. і ж, розм. 

Про людину, групу людей чи 
партію, які додержуються крайніх 
політичних поглядів. 
УЛЬТРАМАРИН, у, ч. Мінераль¬ 

на яскраво-синя фарба. □ ультра- 
марйновий. 
УМБРА, и, ж. Мінеральна корич¬ 

нева речовина (також із червонува¬ 
тим або із зеленуватим відтінками), 
яку використовують для виготовлен¬ 
ня фарб; фарба такого кольору. 
УМИВАТИ (ВМИВАТИ), аю, аєш, 

недок., УМ ЙТИ (ВМЙТИ), йю, йєш, 
док., кого, що. Мити кого-небудь або 
обличчя, руки і т. ін. кому-небудь. 
/ Змочувати, освіжати вологою (про 
дощ). □ умивальний (вмивальний), 
умивальник (вмивальник), умиваль¬ 
ниця (вмивальниця), умивальня 
(вмивальня), умйваний (вмйваний), 
умивання (вмивання), умиватися 
(вмиватися), умйтися (вмйтися). 
4* Кривавим пбтом умиватися 
(умйтися) — дуже важко працюва¬ 
ти; Пасокою умйтися — внаслідок 
бійки, удару залитися кров’ю; Уми¬ 
ватися (умйтися) потом — густо 
вкриватися потом; Умйтися кров’ю 
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(мазкбю, юшкою і т. ін.) — залити¬ 
ся кров’ю, будучи побитим, пора- 
неним. 
УМИШЛЯТИ, яю, яєш, не док., 

умйслити , ЛЮ, ЛИШ, ДОК., ЩО І З 

інфін. Задумувати зробити щось 
переважно варте осуду, таємне. 
□ умисел, присл. умисне (вмисне), 
присл. умйсно (вмйсно); умйсний 
(вмйсний), умйсність (вмйсність), 
умишлятися. 
УМГГИ (ВМІТИ), їю, ієш, недок., 

перев. з інфін. Бути в змозі, мати 
хист, необхідні навички, знання, щоб 
зробити дещо. □ умілець (вмілець), 
умілий (вмілий), умілиця, умілість 
(вмілість), присл. уміло (вміло); 
уміння (вміння), уміннячко (вмін¬ 
нячко). 
УМЛІВАТИ (ВМЛІВАТИ), аю, 

аєш, недок., УМЛІТИ (ВМЛІТИ), 
ію, ієш, док. 1. Втрачати свідомість, 
непритомніти, знемагати від силь¬ 
ного переживання, враження, вто¬ 
ми. 2. (розм. про страву) Доходити 
до готовності повільно, на слабко¬ 
му вогні, упрівати. □ умлівання 
(вмлівання), умлілий (вмлілий). 
УМНОЖАТИ, аю, аеш, недок., 

УМНОЖИТИ, жу, ЖИШ, ДОК., ЩО, 

кого. Збільшувати силу, ступінь 
вияву, кількість чогось, когось. 
□ умножатися, умножитися, умнб- 
жений, умноження. 
УМОВА, и, ж. 1.Угода, договір, 

усна чи письмова домовленість. 2. 
Вимога, виконання якої забезпечує 
виконання договору; мн. правила, 
встановлені в якійсь галузі діяль¬ 
ності для забезпечення нормаль¬ 
ної роботи. □ умовний, умбвність, 
присл. умовно. 
УМОВИВІД, воду, ч. Логічна дія, 

за допомогою якої з одного або де¬ 
кількох суджень виводиться нове 
судження; результат такої дії, вис¬ 
новок. 
УМОВЛЯТИ (ВМОВЛЯТИ), яю, 

ЯЄШ, недок., УМОВИТИ (ВМОВИ¬ 

ТИ), влю, виш; мн. умбвлять, 
док., кого. Переконувати, схиляти 
кого-небудь до чогось; заспокоюва¬ 
ти, утішати словами. □ умовлйння 
(вмовлйння). 
УМОВЛЯТИСЯ (ВМОВЛЯ¬ 

ТИСЯ), й юся, яєшся, недок., 
УМОВИТИСЯ (ВМОВИТИСЯ). 
влюся, вишся; мн. умбвляться, 
док. Укладати ділову, торговель¬ 
ну, якусь іншу угоду, спільно ви¬ 
рішувати що-небудь. □ умбвлений 
(вмбвлений). 
УМОГЛЯД, у, ч. Здатність до 

теоретичних міркувань про ре¬ 
альні чи уявлювані речі; абстрактні 
міркування про дійсність. □ умо¬ 
глядний, умоглйдність, присл. умо¬ 
глядно. 
УМОЛОЧУВАТИ (ВМОЛО¬ 

ЧУВАТИ), ую, уєш, недок., 
УМОЛОТЙТИ (ВМОЛОТИТИ), 
очу, бтиш, док., що. Вибивати зерно 
з колосся і т. ін. / перен. Дуже по¬ 
бити кого-небудь. / перен. Багато 
з’їсти. □ умолбт (вмолбт), умолбт- 
ний (вмолбтний). 
УМОЛОТИ (ВМОЛОТИ), уме¬ 

лю, умелеш; мн. умелять; наказ, сп. 
умелй; док., що. Перетворити зерно 
на борошно, крупу. / перен. Багато 
з’їсти чого-небудь. □ умолбтися 
(вмолбтися), умелеться. 
УМОНАСТРІЙ, рою, ч., кннжн. 

Спрямованість розуму, інтересів. 
УМОРИТИ (ВМОРИТИ), умо¬ 

рю, умбриш, док., кого. Дуже 
виснажити, стомити, змучити, дове¬ 
сти до смерті. □ уморйтися (вмо- 
рйтися). 
УНЕМОЖЛИВЛЮВАТИ, юю, 

юєш, недок., УНЕМОЖЛЙВИТИ, 
влю, виш; мн. унеможлйвлять, док., 
що. Робити що-небудь неможливим. 
□ унеможлйвлюватися, унеможлй- 
витися. 
УНИКАТИ, йю, аеш, недок., 

УНИКНУТИ, ну, неш; мин.ч. унйк, 
ла, ло і унйкнув, нула, ло; док. На- 
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магатися не виконувати якихось дій, 
не брати участі у якійсь справі, ро¬ 
боті, спілкуванні з ким-небудь, об¬ 
ходитися без чогось. □ уникання, 
унйкливий, присл. унйкливо; унйк- 
нення. 
УНІВЕРМАГ, у, ч. скорочено. 

Універсальний магазин. 
УНІВЕРСАЛ1, у, ч., іст. 1. Розпо¬ 

рядчий акт польської та україн¬ 
ської адміністрації у XVII — 
XVIII ст. 2. Звернення декларатив¬ 
но-програмного характеру, опублі¬ 
ковані у 1917—1918 рр. Централь¬ 
ною Радою Української Народної 
Республіки. 
УНІВЕРСАЛ2, а, ч. 1. Людина 

різнобічних, багатопланових знань, 
навичок. □ універсалізація, уні¬ 
версалізм, універсальний, універ¬ 
сальність, присл. універсально. 
2. астр., геод. Інструмент для вимі¬ 
рювання кутів у горизонтальній та 
вертикальній площинах. 
УНІВЕРСИТЕТ, у, ч. Вищий на¬ 

вчальний заклад із високим рівнем 
наукової та навчальної роботи; 
будинок, в якому міститься цей 
заклад. □ університетський, універ¬ 
сіада. 
УНІКАЛЬНИЙ, а, е. Винятковий, 

рідкісний. □ унікальність, унікум, 
унікйт. 
УНІСОН, у, ч. Співзвучність. 

□ унісбнний. Серцй б'ються 
(бйлися) в унісбн — коли двоє 
людей однаково (позитивно) став¬ 
ляться одне до одного і до свого ото¬ 
чення. 
УНІТАРНИЙ, а, е. Єдиний, 

цілісний; об’єднуючий. □ унітарйзм. 
УНІФІКУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док., що. Зводити що-небудь до 
єдиної форми, системи. □ уніфіка¬ 
тор, уніфікаторський, уніфікація, 
уніфікбваний, уніфікуватися. 
УНІФОРМА, и, ж. 1. Формений 

одяг. 2. збірн. Обслуга арени цирку 
у форменому одязі. 

УНІЯ,ї, ж. Об’єднання, союз дер. 
жав, релігій. □ уніат, уніатка, уні¬ 
атство, уніатський. 
УНТИ, унт і Унтів, мн. (одн. унт, 

а, ч:, Унта, и, ж.). Хутряне взуття 
у народів Півночі та Сибіру, також 
льотчиків. 
Унція, ї, ж. Міра ваги, монета 

в стародавньому Римі, в деяких євро¬ 
пейських країнах. / Аптекарська 
міра ваги. А Унція трбйська — оди¬ 
ниця ваги дорогоцінних металів. 
УОСОБЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., УОСОБИТИ, блю, биш; мн. 
уосбблять, док., що. В образах жи¬ 
вих істот, у певній матеріальній кон¬ 
кретності виражати явища приро¬ 
ди, властивості речей, соціальні 
сутності. □ уосбблений, уосбблен- 
ня, уосбблювання, уосбблюватися. 
УПАД (ВЛАД), у, ч. 1. заст. Па¬ 

діння. 2. діал. Горе, нещастя. *❖* До ’ 
упаду — до знемоги, до знесилення. 
УПАДАТИ (ВПАДАТИ), аю, 

аєш, недок., УПАСТИ (ВПАСТИ), 
упаду, упадеш, док. 1. заст. Пада¬ 
ти. 4- Упад&ти в нбги (до ніг) — 
робити земні уклони; Упадати 
сірцем — сильно переживати, 
відчувати крайню безнадію; Голці 
ніде впйсти; 3 плечбй (пліч) уп4в 
тягар; Не давйти (і) порошйні 
впасти; Сбрце упало. 2. Працюва¬ 
ти з великою сумлінністю. 3. коло 
(біля) кого, над ким, за ким. Турбу¬ 
ватися, піклуватися. / перед ким. 
Домагатися ласки, прихильності, за¬ 
лицятися, виявляти увагу. Сліпмй 
упадати за ким — залицятися, на¬ 
магатися невідступно бути поряд. 
4. Траплятися, доводитися; личити, 
належати. Не впадйє — безос. 
не здійснюється за несприятливих 
умов. □ упадатися (владатися), 
упастися (впустися). 
УПЕРЕДЖАТИ, аю, аєш і УПЕ¬ 

РЕДЖУВАТИ, ую, уєш, недок., 
УПЕР ЕД ЙТИ, дж^, дйш, док., кого, 
що, діал. 1. Рухатися, переміщати* 
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ся швидше; робити щось раніше. 2. 
Застерігати про небезпеку. □ упе¬ 
реджений, упередженість, упере¬ 
дження, присл. упереджено. 
УПЕРІЩИТИ (ВПЕРІЩИТИ), 

ту, щиш, док., розм. Із силою вда¬ 
рити когось; пролитися рясно й ко¬ 
роткочасно (про дощ). 
УПИНЯТИ (ВПИНЯТИ), йю, 

яєш, недок., УПИНЙТИ (ВПИНЯ¬ 
ТИ), упиню, упйниш, док., кого, що, 
розм. Утримувати когось від пев¬ 
них дій, учинків, тамувати сльози, 
кров. Ф- Без упйну — безперервно; 
Не мати (не знйти) упйну — бути 
нестримним у діях, вчинках, прояві 
почуттів. □ упин (впин), упиняти¬ 
ся (впинйтися), упинйтися (впинй- 
ТИСЯ )• 

УПИРАТИ'(ВПИРАТИ), йю, 

аєш, недок., УПЕРТИ (ВПЕРТИ), 
упру, упреш і увіпру, уві преш, док., 
що. Щільно притискати що-небудь 
до чогось, створюючи опору. Ф- Упи¬ 
рати (упбрти)бчі (пбгляд, зір і т. ін.) 
у (на) кого (що) — довго пильно 
вдивлятися у когось, щось. □ упи¬ 
рання, упиратися (впиратися), упер¬ 
тися (впертися), упбр, упбрний. 
Ф- В упбр — зовсім зблизька. 
УПИРАТИ2. Силою втискати. 
УПІКАТИ (ВПІКАТИ), аю, 

аєш, недок., УПЕКТЙ (ВПЕКТЙ), 
упечу, упечеш, док., що, кого. 1. Ви¬ 
роби з тіста на жару доводити до 
готовності. 2. Заподіяти травму тілу 
вогнем (жаром), ударом, свідомості 
(душі) словами, підступністю, сва¬ 
волею, хитрощами. □ упікатися 
(впікатися), упектйся (впектйся). 
УПОВАТИ (ВПОВАТИ), аю, 

аєш, недок., рідко. Розраховувати на 
кого-, що-небудь, мати тверде споді¬ 
вання. □ уповання. 
УПОВІЛЬНЮВАТИ (ВПО¬ 

ВІЛЬНЮВАТИ) , юю, юеш, недок., 
УПОВІЛЬНИТИ (ВПОВІЛЬНИ¬ 
ТИ). ню, ниш, док., що. Зменшува¬ 
ти швидкість чого-небудь, робити 

повільнішим. □ уповільнений (впо¬ 
вільнений), уповільнення (вповіль¬ 
нення), уповільнювання (впо¬ 
вільнювання), уповільнюватися 
(вповільнюватися), уповільнитися 
(вповільнитися), уповільнювач (впо- 
вільнювач). 
УПОВНОВАЖУВАТИ (ВПОВ¬ 

НОВАЖУВАТИ), ую, уєш, недок., 
УПОВНОВАЖИТИ (ВПОВНО¬ 
ВАЖИТИ), жу, жиш, док., кого. На¬ 
давати комусь право робити або 
доручати робити щось. □ уповно¬ 
важений (вповноважений), уповно¬ 
важення (вповноваження), уповно¬ 
важування (вповноважування), 
уповноважуватися (вповноважу¬ 
ватися). 
УПОДОБАТИ (ВПОДОБАТИ), 

аю, аєш, док., кого, що. Ставитися 
позитивно до кого-небудь або до 
чого-небудь, відповідного до сма¬ 
ку, бажань, настроїв. Ф- По своїй 
уподббі — за власним смаком, ба¬ 
жанням. □ уподбба (вподбба), упо- 
дббаний (вподббаний), уподобання 
(вподббання), уподббатися (вподо¬ 
батися). 
УПОРЯДЖАТИ (ВПОРЯДЖА¬ 

ТИ), аю, аєш, недок., УПОРАТИ 
(ВПОРАТИ), аю, аєш, док., кого, 
що, розм. Організовувати, прибира¬ 
ти, давати належного вигляду, 
ладу,забезпечувати всім необхідним. 
• упоряджувати (впоряджувати) 
що, упорядкбвувати (впорядкбвува- 
ти). □ упбратися (вибратися), упо¬ 
ряджатися (впоряджатися), упорй- 
джений (впорйджений), упоряджен¬ 
ня (впорядження), упорядженість, 
упорядкований (впорядкбваний), 
упорядкбваність(впорядкбваність), 
упорядковування (впорядкбвуван- 
ня), упорядкбвуватися (впорядкбву- 
ватися), упорядкуватися (впорядку¬ 
ватися), упорядкування (впоряд¬ 
кування), упорйдник (впорЯдник), 
упорядниця (впорядниця), упоряд¬ 
ницький (впорядницький). 
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УПОСЛІДЖУВАТИ (ВПОСЛІ- • уражувати кого, що. □ уражання 
ДЖУВАТИ), ую, уєш, недок., (вражання), уражатися (вражатися) 
УПОСЛІДИТИ (ВПОСЛГДИТИ), уражений (вражений), ураженість 
джу, диш, док., застдіад. Прини¬ 
жувати, зневажати, ставити нижче 
за себе. □ упосліджений (впослі¬ 
джений), упослідженість (впослі¬ 
дженість). 
УПРАВЛЯТИ>(ВПРАВЛЯТИ), 

яю, яєш, недок., УПРАВИТИ 
(ВПРАВИТИ), влю, виш; мн. 
управлять; док., кого, що, розм. 
1. Збирати врожай. 2. Виконувати, 
завершувати якусь роботу, надава¬ 
ти кому-небудь належного вигляду, 
задовольняти його потреби, доводи¬ 
ти до ладу щось. • див. упоряджа¬ 
ти. □ управа, управлений(вправле¬ 
ний), управляння (вправляння), 
управлятися (вправлйтися), управи¬ 
тися (вправитися), управляться. 
УПРАВЛЯТИ2, йю, йєш, недок., 

ким, чим і без додатка. Спрямо¬ 
вувати рух, діяльність, хід, роботу 
чого-небудь, керувати. □ управа, 
управитель, управйтелька, управй- 
тельський, управйтельша, управ¬ 
ління, управлінський. 
УПРІВАТИ (ВПРІВАТИ), аю, 

аєш, недок,, УПРІТИ (ВПРІТИ), 
Ію, Ієш, док. 1. Пітніти, покрива¬ 
тися потом. 2. (про страви) Дохо¬ 
дити до готовності на повільному 
вогні, на слабкому жару. □ упрілий 
(впрілий). 
УПРЯЖ, і, ж. 1. Сукупність пред¬ 

метів для запрягання коней та 
інших тварин, спосіб запрягання; 
перен. важка, примусова праця. 2. 
Зчіпний пристрій залізничних ва¬ 
гонів. □ упрйжний. 
УРАГАН, у, ч. Вітер великої руй¬ 

нівної сили; перен. Щось, яке має 
велику силу, бурхливий вияв, стрім¬ 
кий розвиток. □ ураганний. 
УРАЖАТИ' (ВРАЖАТИ), аю, 

аєш, недок. Ранити, пошкоджу¬ 
вати, порушувати нормальну жит¬ 
тєдіяльність (організму), вбивати. 

(враженість), ураження (враження), 
уражуваність (вражуваність), ура¬ 
жуватися (вражуватися), уразка, 
уразливий1 (вразлйвий). 
УРАЖАТИ2 (ВРАЖАТИ), аю, 

аєш, недок., УРАЗИТИ (ВРАЗИ¬ 
ТИ), вражу, вразиш, док., кого, 
що. 1. Дивувати, викликати почут¬ 
тя подиву. Вражати око (бчі) — 
дивувати незвичайним виглядом. 
2. Завдавати душевного болю, не¬ 
приємності; ображати. □ уража¬ 
тися (вражатися), уразйтися (вра- 
зйтися). 
УРБАНІЗМ, у, ч. Напрям в ар¬ 

хітектурі та містобудівництві 
XX ст., за яким людство у майбут¬ 
ньому мешкатиме у містах. □ урба¬ 
ніст, урбаністйчний, урбаністка, 
урбанізація. 
Урвище, а, с. Пр ямовисний 

схил чого-небудь, глибоке провал¬ 
ля. □ урвйстий, урвисько. 
УРЕПІЖИТИ (ВРЕПІЖИТИ), 

жу, жиш, док., кого, що. Хльоснути, 
із силою ударити. 
УРИВАТИ1 (ВРИВАТИ), аю, 

аєш, недок., УВІРВАТИ (ВВІР¬ 
ВАТИ)! УРВАТИ, ву, веш, ДОК., що. 
1. Відокремлювати частину від ціло¬ 
го; розділяти щось на частини, змен¬ 
шувати. 2. Різко, раптово припи¬ 
няти процес, дію; пошкоджувати; 
ударити, хльоснути. 3. Із трудноща¬ 
ми знаходити час для якоїсь роботи. 
4. Одержувати щось нечесним шля¬ 
хом. // □ уриватися (вриватися), 
увірватися / урватися, урйваний 
(врйваний), урйвистий, урйвчастий, 
урйвковий, урйваність, урйвистість, 
урйвчастість, урйвок, урйвочок, 
присл. урйвано, присл. урйвисто, 
присл. урйвками, присл. урйвково, 
присл. уривцем, присл. урйвчасто. 
УРИВАТИ2 (ВРИВАТИ), аю, 

аєш, недок., УРЙТИ (ВРИТИ), 
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рйю, рйєш, док., що. Копаючи, за¬ 
глиблювати, заривати, ховати щось 
у ґрунті. 
УРЙНА, и, ж., фізіол. Сеча. 
УРНА, и, ж. І.Скринька з вузьким 

прорізом для таємного голосування. 
2. Ваза для зберігання праху помер¬ 
лого після кремації. 3. Посудина для 
сміття на вулицях та в громадських 
приміщеннях. 
УРОДЖЕНЕЦЬ, нця, ч. Людина, 

яка народилася у певному геогра¬ 
фічному місці. □ уродженка. 
УРОДЙТИ (ВРОД ЙТИ), 

оджу, бдиш, док., кого. Дати жит¬ 
тя дитині, народити; дати врожай 
(про злаки, овочі, фруктові дере¬ 
ва і т. ін.). □ урбджений (вродже¬ 
ний), уродженість (врбдженість), 
уродження (вродження), уроджу¬ 
ватися (врбджуватися), уродйти- 
ся (вродйтися), уродйни (вродйни), 
урожай (врожай), урожайний 
(врожайний), урожайність (вро¬ 
жайність). 
УРОК, у, ч. 1. чого. Навчальне 

заняття у школі; відрізок часу, про¬ 
тягом якого вивчають певний пред¬ 
мет; робота, призначена для ви¬ 
конання на певний термін. 2. мн. 
Приватні навчальні заняття, робота 
репетитора. 3. Подія, яка збагачує 
досвідом на майбутнє. Д Урбки 
історії. 
УРОЧИЙ1, а, е. Чудовий, пре¬ 

красний; чарівний, який має над¬ 
природну силу. 
УРОЧ И Й2, а, е, поет. Знаменний, 

святковий. 
УРОЧИСТИЙ (ВРОЧИСТИЙ), 

а, е. Величний, присвячений святу, 
знаменній події, особливо важли¬ 
вий. □ урочйстість (врочистість), 
присл. урочйсто (врочйсто). 
УРЮК, у, ч. Назва дерева абри¬ 

коси та плодів, висушених із кісточ¬ 
ками. □ урюковий. 
УРЯ Д, заст. УРЯД, у, ч. Найви¬ 

щий виконавчий та розпорядчий 

27* 

орган державної влади та члени та¬ 
кого органу. □ урядбвий. 
УСВІДОМЛЮВАТИ , юю, юеш, 

не док., УСВІДОМИТИ , млю, миш; 
мн. усвідбмлять; док., що. Повністю 
розуміти сенс, суть чого-небудь. 
□ усвідбмлений, усвідомлення, усві¬ 
домлювання, усвідбмлюватися. 
УСІКАТИ, аю, аєш, недок., 

УСІКТЙ, ічу, ічеш, док., що, заст. 
Відрубувати сокирою, іншим гос¬ 
трим знаряддям, відокремлювати 
частину від цілого. 
УСКЛАДНЮВАТИ, нюю, нюєш 

і УСКЛАДНЯТИ, нйю, няєш, не- 
док., УСКЛАДНИТИ, ню, нйш, 
док., що. Робити більш складним, 
важчим, різноманітнішим, який по¬ 
требує більше зусиль для здійснен¬ 
ня. □ ускладнений, ускладненість, 
ускладнення, ускладнювання, 
ускладнюватися і ускладнйтися, 
ускладнйтися. 
УСМІХАТИСЯ (ВСМІХАТИСЯ), 

аюся, аєшся, недок., УСМІХНУТИ¬ 
СЯ (ВСМІХНУТИСЯ). нуся, нешся, 
док. 1. Особливим порухом м’язів 
обличчя виявляти почуття радо¬ 
сті, задоволення тощо. 2. перен. 
Сприяти успіху, обіцяти радісне (про 
долю, прийдешнє). □ усміх, усміх¬ 
нений (всміхнений), усміхнутий 
(всмїхнутий), усмішечка, усмішка, 
усмішкуватий, усмішливий, прнсл. 
усмішливо. 
УСПАДКОВУВАТИ, ую, уєш, 

недок., УСПАДКУВАТИ, ую, уєш, 
док. Одержувати як спадщину май¬ 
но, владу, якості батьків. □ успад- 
кбваний, успадковування, успадко¬ 
вуватися, успадкування. 
УСПГННЯ, я, с. Релігійне свято, 

пов’язане із закінченням земного 
життя Св. Марії Богородиці. 
УСПІХ, у, ч. Досягнення (значні) 

в роботі, позитивні наслідки; гро¬ 
мадське визнання досягнень. □ ус¬ 
пішний, успішність, присл. ус¬ 
пішно. 
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УСТА (ВУСТА), уст, мн. Губи, 
рот. □ устка, устонька, устоньки, 
усточки. 
Устілка, и, ж. прокладка 

між ступнею і підошвою взуття. 
□ устілкбвий. 
УСТРИЦЯ, і, ж. їстівний мор¬ 

ський молюск. □ устричний. 
Устрій, рою, ч. Лад, суспільний 

порядок; системні відношення у су¬ 
купності об’єктів. 
Уступ, у, ч., книжн. Частина тек¬ 

сту; уривок, абзац. □ уступний. 
УСТУП, у, ч. Виступ або виїмка 

в чому-небудь, яка нагадує східець. 
□ уступоподібний, уступчастий, 
уступчастість, уступчик, у знач, 
присл. уступом, уступами. 
УСТУПАТИ* (ВСТУПАТИ), аю, 

аєш, недок., УСТУПЙТИ (ВСТУ- 
ПЙТИ), уплю, упиш; мн. уступ¬ 
лять; док. 1. Віддалятися, відходити, 
звільняючи для когось місце, прохід. 
2. Відмовлятися від заперечуван¬ 
ня. 3. Закінчуватися (про недужий 
стан людини). 4. Зменшувати ціну то¬ 
вару. 
УСТУПАТИ2(ВСТУПАТИ) , аю, 

аєш, недок., УСТУПЙТИ (ВСТУ¬ 
ПИТИ), вступлю, ВСТУПИШ, МН. 

уступлять; док. 1. у що. Ставати, пе¬ 
реміщатися у середину чого-небудь; 
всувати ноги без панчіх, онуч у чо¬ 
боти, черевики тощо. 2. до чого, у що, 
на що. Входити, в’їжджати куди- 
небудь; по дорозі заїжджати, захо¬ 
дити куди-небудь. / перен. Перехо¬ 
дити до нового періоду розвитку, до 
нового стану. «Ф Вступати (вступй- 
ти) в (свої] права — проявлятися 
в усій своїй силі; Вступйти (всту- 
пйти) у вік — досягати зрілого віку; 
Між них н&че що вступйло — між 
ними зіпсувались взаємини; вони 
посварилися. 3. перен. Проникати 
в кого-, що-небудь. 4. до чого, у що, 
на що. Ставати членом якої-небудь, 
організації, товариства і т. ін.; по¬ 
ступати до навчального закладу, 

починати вчитися; займати посаду. 
«Ф Вступати (вступйти) в ріднб 
(родйнні стосунки) — родичатися. 
5 .у що. У сполученні з віддієслівни¬ 
ми іменниками означає: розпочина¬ 
ти дію, виражену відповідним імен¬ 
ником; брати участь у чому-небудь; 
розпочинати спів (гру) за ведучим 
голосом (інструментом). □ уступа¬ 
тися (вступатися), уступитися (всту- 
пйтися), уступляться. 
УСТЯ, Я, с. 1. Місце злиття річки 

з морем чи озером, струмка з річкою 
і т. ін. • гйрло. 2. спец. Вихідний 
отвір чого-небудь 3. бот. Отвір між 
клітинами в шкірці листя рослин. 
□ устячко. 
УСУВАТИ*, аю, (ієш, недок., 

УСУНУТИ, ну, НЄШ, ДОК., КОГО, ЩО. 

Ліквідувати; виключати, викидати; 
позбавлятися, позбуватися. □ усу¬ 
ватися, усунутися, усунений,усуну¬ 
тий, усунення. 
УСУВАТИ2 (ВСУВАТИ), аю, аєш 

УСОВУВАТИ (ВСОВУВАТИ), ую, 
уєш, недок., УСУНУТИ (ВСУНУ- 
ТИ), ну, неш, док., що. 1. Уводити, 
вкладати, всаджувати щось у сере¬ 
дину чого-небудь; впихати. 2. розм. 
Те саме, що взувйти. 3. перев. 
док. Непомітно або насильно дати 
щось кому-небудь у руки; втиснути. 
□ усуватися (всуватися) і усбву- 
ватися (всбвуватися), усунутися 
(всунутися), усувнйй (всувнйй). 
УСУКАТИ (ВСУКАТИ), усукаю, 

усукаєш і усучу, усучиш, док., що, 
заст. Виготовити свічку. 
УСУКУВАТИ (ВСУКУВАТИ), 

ую, уєш, недок., УСУЧЙТИ (ВСУ- 
ЧЙТИ), усучу, усучиш, ДОК., ЩО, 

розм. Давати комусь що-небудь не¬ 
якісне, непотрібне або проти його 
ЙЯ ЖЯ ииа 

УСУСПІЛЬНЮВАТИ, юю, юеш, 
недок., УСУСПІЛЬНИТИ, ню, ниш, 
док., що. Перетворювати приватне 
у суспільно-колективне. □ усуспіль¬ 
нений, усуспільнення, усуспільню- 
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вання, усуспільнюватися, усуспіль¬ 
нитися. 
УТАМОВУВАТИ (ВТАМОВУВА¬ 

ТИ), ую, уєш, недок., УТАМУВАТИ 
(ВТАМУВАТИ), ую, уєш, ДОК., ІДО. 

Стримувати, переборювати почуття, 
долати, послабляти, заглушати (біль, 
голод, спрагу). 
УТАЮВАТИ (ВТАЮВАТИ^, юю, 

юеш, недок., УТАЇТИ (ВТАЇТИ), 
аю, аїш, док., що. Приховувати, збе¬ 
рігати у таємниці. □ утаюватися 
(втаюватися), утаювач, утаювачка. 
УТИЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док., що. Використовувати для пе¬ 
реробки напівфабрикати, а також 
відходи або лишки виробництва, зна¬ 
ходити застосування. □ утилізатор, 
утилізаторство, утилізаторський, ути¬ 
лізаційний, утилізіція, утилізбваний, 
утилізуватися. 
УТИЛІТАРИЗМ, у, ч. 1. Філо¬ 

софсько-етичне вчення, згідно з яким 
в основі поведінки людей лежить 
принцип вигоди. 2. Намагання одер¬ 
жати користь з будь-яких дій і ситу¬ 
ацій. □ утилітарист, утилітарйстка, 
утилітаристський. 
УТИЛІТАРНИЙ, а, е. Пов’я¬ 

заний із практичним використан¬ 
ням. □ утилітарність, присл. утилі¬ 
тарно. 
УТИЛЬ, ю, ч. Непридатні для 

вжитку речі (металевий брухт, 
ганчір’я, папір і т. ін.), які мож¬ 
на використати як сировину. 
□ утильзавбд, утильний, утйль- 
ник, утйльниця, утильсировина, 
утильсировйнний. 
УТИНАТИ (ВТИНАТИ), аю, 

аєш, недок., УТНУТИ (ВТНУТИ) 
і УТЯТИ (ВТЯТИ), утну, утнеш, 
док., що \ без додатка. 1. Відрізу¬ 
вати, відсікати; ударити, врізати, 
врубати чимось гострим. 2. Вико¬ 
нати велику роботу, майстерно 
щось зробити; зрозуміти щось. 
□ утинання (втинання), утйнок 
(втйнок). 

УТЙРИТИ* (ВТЙРИТИ), рю, 
риш, док., що, розм. Із силою ки¬ 
нути в щось. □ утйритися (втйри- 
тися). 
УТЙРИТИ2(ВТЙРИТИ), рю, 

риш, док., що, фам. Украсти. 
УТИСКУВАТИ, ую, уєш і УТИС¬ 

КАТИ, аю, аєш, недок., УТИСНУ¬ 
ТИ, ну, неш; мин. ч. утйснув, нула, 
нуло і утис, ла, ло; док., кого. На¬ 
сильно, несправедливо обмежувати 
когось у правах та діях. □ утиск, 
утискання, утйскуваний, утйскуван- 
ня, утйскуватися і утискатися, утйс- 
кувач, утйскувачка, утйснений, утйс- 
нутий, утйсник. 
УТИХОМИРЮВАТИ (ВТИХО¬ 

МИРЮВАТИ), юю, юєш, недок., 
УТИХОМИРИТИ (ВТИХОМИ¬ 
РИТИ), рю, риш, док., кого, що. 
Припиняти (словом чи силою) чи¬ 
юсь бурхливу поведінку, впливати 
заспокійливо, вгамовувати. □ ути- 
хомйрений (втихомйрений), ути- 
хомйреність (втихомйреність), 
утихомйрення (втихом йренн я), утихо- 
мйрник, утихомйрювання (втихо- 
мйрювання), утихомйрюватися 
(втихомйрюватися), утихомйритися 
(втихом й ритися), утихомйрювач (вти- 
хомйрювач), утихомйрювачка (вти¬ 
хомирювачка). 
УТІК, УТОК, утбку, ч., спец. По¬ 

перечні нитки тканини, які пере¬ 
плітаються із поздовжніми (осно¬ 
вою). 
УТГХА (ВТІХА), и, ж. І. Почуття 

радості, задоволення, викликане 
ким-, чим-небудь 2. Той (те), хто (що) 
спричиняє у когось таке почуття, 
забава, розвага; те, що заспокоює, 
усуває горе, сум, неспокій. □ уті¬ 
хонька (втіхонька), утішання (вті¬ 
шання), утішати (втішати), утішити 
(втішити) кого, утішатися (втішати¬ 
ся), утішитися (втішитися) ким, чим, 

без додатка і заст. на кого, що, уті¬ 
шений (втішений), утішка, розм:, 
утішливий (втішливий), утішливість 
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(втішливість), присл. утішливо 
(втішливо); утішненький (втішнень¬ 
кий), утішний (втішний), утішник 
(втішник), утішниця (втішниця), 
утішність (втішність), присл. утіш¬ 
ної втішно). 
УТЛ И Й, а, е, Неміцний, непоказ¬ 

ний, непривабливий зовні. • вутлий. 
□ утлість, утлуватий. 
УТОМА (ВТОМА), и, ж. Послаб¬ 

лення сил, викликане напруженою 
працею, тривалим рухом тощо. 
□ утбмлений (втбмлейий), утбм- 
леність (втбмленість), присл. утом¬ 
лено (втбмлено); утомливий (втбмли- 
вий), утомливість, утбмлюваність 
(втомлюваність), утомлювати 
(втбмлювати), утомляти (втомляти), 
утом йти (втом йти), кого, ща, утом¬ 
люватися (втомлюватися), утомля¬ 
тися (втомлятися), утом йтися (вто- 
мйтися), без додатка, чим, від чого 
або з інфін.; утбмний (втбмний), 
утбмність (втбмність), присл. утбм- 
но (втбмно). 
УТОПІЯ, ї, ж. 1. Фантазія, не¬ 

здійснена мрія; вчення про ідеаль¬ 
ний суспільний лад, яке не врахо¬ 
вує об’єктивних законів суспільного 
розвитку. 2. Літературний твір, 
у якому зображується ідеальний 
суспільний лад. □ утопізм, утопіст, 
утопістка, утопічний, утопічність. 
УТОРИ (ВТОРИ), ів, ми. (оди. 

утбр, а, ч.), спец. Пази по краю боч¬ 
ки, діжки, в які вставляють дно; 
крайня частина клепок бочки, діжки 
з таким пазом. 4- Слабйй (слабкйй) 
на утбри — про людину неврівно- 
важену, невитриману. □ утбрник, 
утірник. 
УТРЕНЯ , і, ж. (також заутреня). 

Молитовна відправа у церкві рано- 
вранці. 
УТРИРУВАТИ, ую, уєш, не док. 

і док., що. Занадто перебільшуючи, 
спотворювати, доводити до край¬ 
нощів, до абсурду. □ утрирбвка, 
утрйрований, утрйрування. 

УТРИШИЯ (ВТРИШИЯ): Гнати 
(вйгнати і т. ін.) утришия — грубо 
проганяти когось. 
УТРОБА, и, ж. Внутрішня час¬ 

тина живота людини або тварини; 
живіт, черево взагалі. Ненасйт- 
на утроба — про людину або тва¬ 
рину з невгамовною жадобою до їжі, 
усякої насолоди, одежі тощо. □ ут- 
рббний, присл. утробно. 
УТЮГ, а, ч. 1. у побуті — прас¬ 

ка. 2. спец. Пристрій для згладжу¬ 
вання ґрунтових доріг, полів тощо. 
□ утюження, утюжильний, утю¬ 
жильник, утюжильниця, утюжи¬ 
теся), утюжка, утюжний, утюжник. 
УТЯЖЛИВИЙ (ВТЯЖЛИ¬ 

ВИЙ), а, е, діал. Важкий, вимагає 
великих зусиль для здійснення. 
□ присл. утя жл и во (втя жл и во). 
Ухати, ухаю, ухаєш і Ухкати, 

ухкаю, ухкаєш, недок., Ухнути, 
ухну, ухнеш, док. Вигукувати «ух» 
для вираження сильного обурення, 
здивування, захоплення і т. ін.; 
створювати глухий сильний звук. 
□ ухання, ухкання. 
УХВАЛА, и, ж. Постанова, резо¬ 

люція, рішення, розпорядження 
влади. 
УХВАЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., УХВАЛ ЙТИ, алю, алиш, док., 
що і з інфін. Приймати колективне 
рішення. □ ухвалений, ухвалення, 
ухвалювання, ухвалюватися, ух¬ 
вальний, присл. ухвально. 
УХИЛ, у, ч. 1. Схил, спадиста по¬ 

верхня. 2. Особливий напрям діяль¬ 
ності, спеціалізація (також у політ.). 
□ ухйлення, ухйльник, ухйльництво, 
ухйльниця, ухйльність, ухйляння. 
УХИЛЯТИСЯ, яюся, яєшся, не¬ 

док., УХИЛЙТИСЯ, ухилюся, 
ухйлишся і УХИЛЬНУТИСЯ, 
нуся, нешся, док. від кого, чого 
і без додатка. 1. Змінювати 
положення тіла чи місце у про¬ 
сторі, аби уникнути зустрічі, 
зіткнення з ким-, чим-небудь 2. 
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Уникати участі у роботі, спільних 
діях. 4- Ухилитися (ухилйтися) від 
[прямбї] відповіді — не давати 
відповіді на запитання або гово¬ 
рити про щось інше. □ ухильний, 
ухйльність, присл. ухйльно. 
УХНАЛЬ (ВУХНАЛЬ), я, ч.. 

рілко. Цвях до підков. 
УЧАСТЬ, і, ж. Спільна дія, за¬ 

гальна діяльність. 
УЧ ЕНЬ, учня, ч. Той, хто вчить¬ 

ся, набуваючи загальної освіти чи 
фахових знань; послідовник яко¬ 
гось учення. 
УЧИНЯТИ (ВЧИНЯТИ), УЧИ¬ 

НИТИ (ВЧИНИТИ), иню, йниш, 
док., що. Робити, здійснювати; 
у сполученні з деякими іменника¬ 
ми означає: здійснювати, робити 
те, що виражають ці іменники. 
□ учйнений (вчйнений), учйнок 
(вчйнок), учинятися (вчинйтися). 
Учта1, и, ж. Урочистий обід, 

сніданок або вечеря на честь кого- 
небудь або на відзначення якоїсь 
події; взагалі багатолюдний бан¬ 
кет. 
УЧТА2, и, ж., рідко. Пошана. 

УЩЕЛИНА, и, ж. Вузька і гли¬ 
бока западина між горами. □ уще¬ 
листий. 
УЩЕНТ (ВЩЕНТ), присл. Зов¬ 

сім, остаточно, без залишку. 
УЩЕРБ, у, ч. Положення міся¬ 

ця, при якому освітлена частина 
його поступово зменшується до 
серпа і нарешті зовсім зникає. 
□ ущерблений (вщерблений). 
УЩЕРТЬ (ВЩЕРТЬ), присл. 

До самого верху, по самі вінця, 
повністю. 
УЩУХАТИ (ВЩУХАТИ), ає, 

не док., УЩУХНУТИ (ВЩУХНУ¬ 
ТИ), не; мин.ч. ущух, ла, ло 
/ ущухнув, нула, нуло; док. Сла¬ 
бішати, припинятися (про явища 
природи), ставати менш відчутним, 
замовкати, затихати. □ ущухлий 
(вщухлий). 
УЯВЛЯТИ, йю, йєш, недок., УЯ¬ 

ВИТИ, уявлю, уйвиш, док., що. 
Створювати в думках, у свідо¬ 
мості образ предмета, картину 
події і т. ін.; розуміти, усвідомлю¬ 
вати, знати. □ уявлйтися, уявйти- 
ся, уйвний, уйвність, присл. уйвно. 

ФАБІАНСТВО, а, с. Течія 
у англійській соціології кінця 
XIX ст., послідовники якої запере¬ 
чували класову боротьбу та пропа¬ 
гували мирне поступове перетво¬ 
рення капіталізму на соціалізм. 
□ фабіанець, фабіанський. 
ФАБЛІО (також ФАБЛЬО), 

невідм., с. Коротке гумористичне 
або сатиричне оповідання про се¬ 
лян, духівництво тощо у середньо¬ 
вічній французькій літературі; від¬ 
повідний літературний жанр. 
ФАБРА, и, ж. Косметичний засіб 

для фарбування у чорний колір бо¬ 

роди та вусів; заст. фарба. □ фйб- 
рити. 
ФАБРИКА, и, ж. Промислове 

підприємство з машинним вироб¬ 
ництвом, із розподілом праці за 
операціями, великою кількістю про¬ 
дукції. □ фабрика-к^хня, фаб¬ 
рикант, фабрикантик, фабриканти- 
ха, фабрикантів, фабрикантка, 
фабрикантський, фабрикат, фабри¬ 
катор, фабрикація, фабрикування, 
фабрикбваний, фабрикувати, фаб¬ 
рикуватися, фабрйцький, фаб- 
рйчка, фабрйчний, фабрйчно-за- 
водськйй. 
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ФАБУЛА, и, ж. Послідовний по¬ 
рядок зображення подій і пригод 
у художньому творі. □ фабульний, 
фабульність, фабулйрний. 
ФАВЕРбЛЬ, і, ж. Французька 

порода курей, з яких одержують 
багато м’яса. 
ФАВН, а, ч. Бог полів і лісів, по¬ 

кровитель отар і пастухів у старо¬ 
давніх римлян. □ фавнівський. 
ФАВОР, у, V., книжн. Підтрим¬ 

ка, заступництво впливової особи. 
-Ф* Б^ти в фавбрі в кого-— користу¬ 
ватися чиєюсь підтримкою; Не 
в фавбрі — не мати успіху, не ко¬ 
ристуватися заступництвом. □ фа¬ 
воризувати, фаворйт, фаворитйзм, 
фаворйтів, фаворйтка, фаворитний, 
фаворйтство. 
ФАГ, а, ч. мед. Бактеріальний 

вірус як терапевтичний захід, ши¬ 
роко вживаний до появи антибіо¬ 
тиків. □ фаготерапія. 
ФАГОТ, а, ч.І Іерев’яний духовий 

музичний інструмент. □ фаготйст, 
фагбтний, фагбтовий. 
ФАЕТОН, а, ч. Кінний екіпаж або 

легковик із відкидним верхом чи 
відкритим кузовом. □ фаетбнний, 
фаетбнчик. 
ФАЗА, и, ж., рідко ФАЗИС, у, ч. 

Період, етап, певний момент у роз- 
виткові явища, процесу тощо. 
Д Фази Місяця. □ фазисний, 
фазний, фазовий, фазбметр, фазо¬ 
регулятор, фазотрбн. 
ФАЗАН, а, ч. Великий промисло¬ 

вий птах роду курячих із яскравим 
оперенням. □ фазанина, фазанйха, 
фазанка, фазанник, фазановий, фа- 
занчик, фазанячий, фазанарій, фа- 
заненй, фазанча. 
ФАЗбНДА, и, ж. Садиба (маєток) 

у Центральній та Південній Аме¬ 
риці. 
ФАЙ, ю, ч. Цупка тонка одно¬ 

кольорова тканина з шовку або 
шерсті з поперечними рубчиками. 
□ файовий. 

ФАЙДЕШЙН, у, ч. Високоякіс¬ 
на шовкова тканина, один із різно¬ 
видів фаю. □ файдешйновий. 
ФАЙЛ, у, ч. Запис або сукупність 

записів як різновид організації 
інформації у комп’ютері. □ файло- 
вий. 
ФАЙНИЙ, а, е, діад. Гарний, 

якісний, добрий, красивий. □ фай- 
ненький, файно, присл., діал. 
*❖* Файно дякувати — щиро, хоро¬ 
ше, гарно, вельми висловлювати 
вдячність. 
ФАКЕЛ, а, ч. • смолоскйп. 1. 

Світильник відкритого вогню на 
палиці. 2. перев. астр. Яскраві ви¬ 
киди сонячної речовини біля краю 
сонячного диску. 3. Полум’я або 
потік рідини, що мають форму ко¬ 
нуса. 4. перен. Про те, що символі¬ 
зує світло свободи, істини, знання 
тощо. □ факельний, факельник, фа¬ 
кельниця. 
ФАКГР, а, ч. 1. Мандрівний чер¬ 

нець (у мусульман та індуїстів), що 
дав обітницю жити з жебрацтва. 
• дервіш. 2. Європейська назва 
мандрівного фокусника, який по¬ 
казує нечутливість тіла до болю, 
незвичайну силу, вміння приборку¬ 
вати гадюк тощо. □ факірство, фа¬ 
кірський. 
ФАКС, у, ч. Текстове повідомлен¬ 

ня, передане через телефонну лінію; 
апарат для такого спілкування. 
ФАКСИМІЛЕ, невідм., с. (також 

як прикм. і присл.). Точне відтво¬ 
рення будь-якого графічного мате¬ 
ріалу. □ факсймільний. 
ФАКТ, у, ч. Дійсна, реальна 

подія, об’єктивне явище, •б* Стави¬ 
ти (постйвити) пбред фактом 
кого — повідомити комусь про те, 
що відбулося; Д Факт [є, лишаєть¬ 
ся] фйктом, що— незаперечне те, 
що...\ Факт той, що... — справа 
в тому, що.... □ фактаж, фактйзм, 
фактик, фактйчний, фактйчність, 
присл. фактйчно; фактбграф, фак- 
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тографізм, фактографічний, факто¬ 
графічність, присл. фактографічно; 
фактографія. 
ФАКТОР, а, ч. 1. Чинник, рушій¬ 

на сила процесу, явища. 2. Посеред¬ 
ник, маклер, дрібний комісіонер; 
□ факторка, факторство, фактор¬ 
ський, факторувати. 3. мат. Спів¬ 
множник. 
ФАКТОРІАЛ, у, ч., мат. Добуток 

натуральних чисел від одиниці до 
заданого натурального числа. 
ФАКТОРІЯ, Т, ж. Торговельний, 

заготівельний, постачальний пункт 
у віддалених та слаборозвинутих 
територіях. 
ФАКТУРА, и, ж. 1. Особливості 

побудови та оздоблення поверхні 
штучного предмета, мистецького 
твору. □ фактурний, фактурність. 
2. Рахунок за проданий товар із 
зазначенням його кількості та вар¬ 
тості. □ фактурний. 
ФАКУЛЬТАТИВ, у, ч. Необов’- 

язковий навчальний предмет, урок. 
□ факультативний, факультатйв- 
ність, присл. факультативно. 
ФАКУЛЬТЕТ, у, ч. Фахово спро¬ 

фільований підрозділ вищого на¬ 
вчального закладу; студентсько-вик¬ 
ладацький склад такого підрозділу. 
□ факультетський. 
ФАЛ, а, ч. Трос, мотузка у суд¬ 

ноплавстві; трос-шланг для зв’язку 
космонавта з космічним кораблем. 
Д Авіаційний фал — мотузка для 
розкриття парашута без участі па¬ 
рашутиста. 
ФАЛАНГА, и, ж. 1. анат. Кожна 

з трьох трубчастих кісток скелету 
пальців людини і хребетних тварин. 
2. Стародавнє грецьке шикування 
до бою важкоозброєної піхоти; 
військове з’єднання; група осіб, об’- 
еднаних однаковістю інтересів, 
планів, дій (трудова громада, кому¬ 
на Фур’є); до 1958 р. назва іспан¬ 
ської фашистської партії; □ фа¬ 
лангіст. 3. Отруйний павук. 

ФАЛДА, и, ж. Складка на одязі, 
на місцевості, у надрах землі, бо¬ 
ковий або нижній край чоловічого 
одягу, пола. Присісти ф4лди — 
не відриваючись працювати. 
□ фалдйстий, фблдочка. 
ФАЛЕРЙСТ, а, ч. Колекціонер 

значків. □ фалерйстика. 
ФАЛІНЬ, я, ч. к анат, яким 

шлюпку прив’язують до причалу чи 
до судна. 
ФАЛОС, а, ч. Чоловічий статевий 

орган; його зображення, обожнюва¬ 
не деякими народами як символ 
розмноження, продуктивної сили 
природи. □ фалічний. 
ФАЛРЕП, а, ч. Захисний трос 

замість поручнів на трапах суден. 
□ фалрепний. 
ФАЛЬКОНЕТ, а, ч. Старовинна 

дрібнокаліберна гармата. □ фаль¬ 
конетовий. 
фальсифікувати, ую, уєш, 

недок. і док., що. Підробляти що- 
небудь, зберігаючи зовнішню 
схожість, видавати щось неякісне за 
справжню річ. □ фальсифікат, 
фальсифікатор, фальсифікаторство, 
фальсифікація, фальсифікаторсь¬ 
кий, фальсифікований, фальси- 
фікбваність, фальсифікування, 
фальсифікувати, фальшувати, 
фальшуватися, фальсифікуватися. 
ФАЛЬЦЕТ, у, ч. Співацький, пе¬ 

реважно чоловічий голос високого 
регістру; □ фальцетний. 
ФАЛЬШ, і, ж. /у, ч. 1.Нещирість, 

удавання, обман, надуманість. 2. 
Спотворення мелодії у співі чи грі 
на інструменті. □ фальшйвий, фаль¬ 
шивити, фальшйвість, фальшивка, 
фальшйво, фальшівнйк, фаль- 
шбваний, фальшбваність, фаль¬ 
шування, фальшувати, фальшува¬ 
тися. 
ФАЛЬШФЕЄР, а, ч. Картонна 

трубка з піротехнічною сумішшю, 
яскраве полум’я якої використову¬ 
ють для освітлення або сигналізації. 
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ФАМІЛЬЯРНИЙ, а, е. Розв’яз¬ 
ний, безцеремонний. □ фамільярни¬ 
чати, фамільярність, фамільярно. 
ФАНАБбР, а, ч. Пихата, чван¬ 

лива особа. □ фанаберистий, фана¬ 
беритися, фанаберія, фанаберка, 
фанаберство. 
ФАНАРіОТ, а, */. 1. Представник 

грецького духівництва. 2. Багатий, 
знатний грек, який у Османській 
імперії був поплічником турків. 
□ фанарібтка, фанарібтський. 
ФАНАТИК, а, ч. Людина, при¬ 

страсно віддана якійсь справі, ві¬ 
руванню, релігії і через цю при¬ 
страсність обмежена, однобічна. 
□ фанатйчка, фанатйчний, фана- 
тйчність, фанатйчно. 
ФАНДАНГО, невідм., с. Іспан¬ 

ський народний танець. 
ФАНбРА, и, ж. Дерев’яний ма¬ 

теріал з однієї чи декількох тонких 
пластин, який використовують для 
оздоблення столярних виробів або 
для виготовлення меблів. □ фанер¬ 
ка, фанерний, фанерник, фанербва- 
ний, фанеропйльний, фанеростру¬ 
гальний, фанерувальний, фа¬ 
нерувальник, фанерувальниця, 
фанерування, фанерувати, фанеру¬ 
ватися. 
ФАНЗА, и. ж. Китайське або ко¬ 

рейське сільське глинобитне чи валь¬ 
коване житло. 
ФАНЗА, й, ж. Китайська шовко¬ 

ва тканина; □ фанзбвий. 
ФАНТ, а, ч. перев. ми. Гра з жар¬ 

тівливими штрафними завданнями; 
предмет чи завдання, який (яке) 
символізує штраф у цій грі. □ фан¬ 
тик. 
ФАНТА1, и. ждіад. Одежина. 

• фантйна. 
ФАНТА2, и, ж. Базований фрук¬ 

товий напій. 
ФАНТАЗУВАТИ, ую, уеш, недок. 

1. Мріяти; уявляти собі, вигадува¬ 
ти те, чого немає в дійсності. 2. 
Імпровізувати, створювати фантазії 

на музичному інструменті. □ фан¬ 
тазер, фантазерка, фантазерство, 
фантазерський, фантазування. 
ФАН ТАЗІ, незм., прикм. Не 

традиційного, оригінального крою, 
вигляду (про одяг, про деталі 
одягу). 
ФАНТАЗІЯ, ї, ж. 1. Творча уява, 

мрія. □ фантаст, фантастика, фан- 
тастйчний, фантастйчність, фанта- 
стйчно, фантастка. 2. Витвір уявлен¬ 
ня, нічим не обґрунтована думка, 
вигадка, химера; • фантасмагорія. 
□ фантасмагорйчний. 3. Примха, 
дивний незвичний учинок. 4. Літе¬ 
ратурний твір казкового змісту. 5. 
Музична чи вокальна імпровізація 
вільної форми, виконувана пере¬ 
важно експромтом. □ фантазійний, 
фантазійність. 
ФАНТОМ. V. 1. род. у. Щось не¬ 

реальне, ілюзія, привид. 2. род. а, 
спец. Модель тіла (частини тіла) 
людини чи тварини натуральної 
величини, експонат музею або на¬ 
очне приладдя □ фантбмний. 
ФАНФАРА, и, ж. Духовий музич¬ 

ний інструмент для подачі сигналів, 
для виконання урочистих або во¬ 
йовничих музичних фраз; така му¬ 
зична фраза, виконана на цій трубі. 
□ фанфарйст, фанфарний. 
ФАНФАРОН, а, V., розм. Хваль¬ 

ко, зарозумілий пихатий базіка. 
□ фанфаронада, фанфарбнити, 
фанфаронство, фанфарбнський. 
фАра\ и, ж. Електричний ліхтар 

на транспортному засобі для освіт¬ 
лення дороги. 
ФАРА2, и, ж., діал. Будинок свя¬ 

щеника. 
ФАРАНДОЛА, и, ж. Францу¬ 

зький старовинний народний хоро¬ 
водний танок. 
ФАРАОН, а, ч. 1. Назва царя 

у Стародавньому Єгипті. 2. Прі¬ 
звисько поліцая. □ фарабнів, фа- 
рабнівський. 3. Назва азартної гри 
в карти. 
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ФАРБА, и, ж. Речовина для ма¬ 
лювання, для забарвлення пред¬ 
метів у якийсь колір, шар такого 
забарвлення на поверхні предмета. 
• барва; □ фарбар, фарбувальник, 
фарб’яр, фарбарка, фарбарня, фар¬ 
бувальня, фарбйстий, фарбований, 
фарбовар, фарбоварний, фарбо¬ 
варня, фарбовий, фарботер, фарбо¬ 
терка, фарботерник, фарбувальний, 
фарбування, фарбувати, фарбу¬ 
ватися. 
ФАРВАТЕР, у, ч. Шлях на воді, 

позначений сигнальними знаками; 
напрям руху; перен. головна лінія 
діяльності, подій. Д Ітй у фарва¬ 
тері кого, чого, триматися фарвате¬ 
ру — дотримуватися у вчинках 
якоїсь або чиєїсь позиції, напрям¬ 
ку. □ фарватерний. 
ФАРМАКОГНОЗІЯ. ї. ж. Наука 

про лікувальні властивості речо¬ 
вин рослинного й тваринного по¬ 
ходження. 
ФАРМАКОЛОГІЯ, ї, ж. Наука 

про ліки, їх дію на організм, про 
методи та принципи застосування 
ліків. □ фармакблог, фармаколо¬ 
гічний. 
ФАРМАКОПЕЯ, ї, ж. Сукупність 

загальнодержавних стандартів і по¬ 
ложень, якими регулюються ви¬ 
готовлення, перевірка, зберігання 
ліків; перелік ліків, які повинні бути 
в аптеці. □ фармакопейний. 
ФАРМАЦІЯ, ї, ж. Наука про ви¬ 

готовлення, оброблення,стандарти¬ 
зацію, зберігання та відпускання 
лікарських засобів. • фармацевти¬ 
ка. □ фармаційний, фармацевтйч- 
ний, фармацевт. 
ФАРС, у, ч. 1. Різновид комедій¬ 

ної вистави; манера акторської 
гри; зовнішні беззмістовні грубуваті 
прийоми та засоби комізму. 2. пе¬ 
рен. Грубий жарт, блазенська витів¬ 
ка. □ фарсер, фарсовий. 
ФАРФОР, у, ч. Мінеральна маса 

для виготовлення тонкого посуду, 

художніх та промислових виробів, 
порцеляна; вироби з такого матері¬ 
алу. □ фарфорйст, фарфбровий, 
фарфоровйк. 
ФАРШ, у, ч. Подрібнена м’ясна, 

овочева, рибна начинка для страв. 
□ фаршевий, фарширбваний, фар¬ 
ширування, фарширувати, фарши¬ 
руватися. 
ФАС, у, ч. Вигляд спереду об¬ 

личчя, предмета тощо. Д У фас — 
обличчям до того, хто дивиться. 
• анфас. 
ФАСАД, у, ч. Зовнішні боки 

будівлі, найчастіше — той, що ви¬ 
ходить на вулицю; перен., ірон. 
обличчя, вигляд людини спереду. 
□ фасадний. 
ФАСОН, у, ч. 1. Модель, крій, 

за якими шиють одяг, взуття тощо; 
зовнішній вигляд, форма виро¬ 
бу, речі. 2. Манера, стиль одягу, 
поведінки; перен., розм. показ¬ 
ний шик, хизування, франтівство. 
4* Фасбн держати (тримати, гнути 
і т. ін.) — хизуватися, у поведінці 
підтримувати гідність, репутацію 
когось, чогось. □ фасбнистий, фа- 
сбнисто, фасбнити, фасбнний, фа- 
сбнник, фасбнниця, фасбнно, фа- 
сбнчик. 
ФАСУВАТИ, ую, уєш, НЄДОК., ЩО. 

Розкладати товар в упаковки у пев¬ 
них дозах, у визначеній кількості, 
вазі. □ фасувальний, фасувальник, 
фасувальниця, фасувальня, фасу* 
вання. 
ФАТ, а, ч. Самовдоволений 

франт, джигун, особа, що полюбляє 
похизуватися; роль та амплуа ак¬ 
тора. □ фатівствб, фатівськйй, фа¬ 
туватий, фатуватість. 
фатА, й, ж. Весільний головний 

убір нареченої. 
ФАТАЛЬНИЙ, а, е. Неминучий, 

невідворотно негативний, згубний. 
□ фатальність, фатально. 
ФАТУМ, у, ч. Наперед визначе¬ 

на, невідворотна доля. □ фаталізм, 
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фаталіст, фаталістйчний, фа- 
талістйчність, фаталістйчно, фата¬ 
лістка. 
ФАУНА, и, ж. Тваринний світ 

Землі, певної місцевості чи історич¬ 
ного періоду. □ фауніст, фауністи¬ 
ка, фауністйчний. 
ФАУСТПАТРОН, а, ч. Ручна 

реактивна протитанкова зброя. 
ФАХ, у, ч. Спеціальність, квалі¬ 

фікація, професія. □ фахівець, фа- 
ховйй. 
ФАЦЕЛІЯ, ї, ж. Рослина родини 

водолистих, деякі види якої є медо¬ 
носами. 
ФАЦЕЦІЯ, і, ж. Гумористично- 

сатиричне (антиклерикальне) опо¬ 
відання епохи Відродження. 
ФАШЙЗМ, у, ч. Політична течія, 

партія, прибічники якої додержу¬ 
ються крайніх шовіністичних, націо¬ 
налістичних, расистських поглядів. 
□ фашизація, фашизбваний, фаши- 
зувати, фашизуватися, фашйст, фа- 
шйстка, фашйстський, фашиству- 
вати, фашйстівський. 
ФАШЙНА, и, ж. В’язка хмизу, 

лози, очерету циліндричної форми 
для укріплювання гребель, доріг, 
насипів тощо; збірн. гілля, лоза (та- 
рас), з чого роблять такі в’язки. 
□ фашйнний, фашйновий, фашйн- 
ник, фашйння. 
ФАЯНС, у, ч. Мінеральна маса 

для виготовлення керамічного посу¬ 
ду, такий посуд. □ фаянсовий. 
ФЕДЕРАЦІЯ, ї, ж. 1. Об’єднан¬ 

ня кількох держав, племен, родів 
тощо зі спільною верховною владою. 
2. Спілка спортивних, громадських 
організацій. □ федералізм, феде¬ 
раліст, федералістка, федераліст¬ 
ський, федеральний, федератйвний, 
федерування, федерувати. 
ФЕЄРВЕРК, а, ч. Розважаль¬ 

не видовище з кольоровими вог¬ 
нями від спалювання порохових 
піротехнічних виробів. □ феєрвер¬ 
ковий. 

ФЕЄРІЯ, ї, ж. Театральна або 
циркова вистава з казковим сюже¬ 
том із широким використанням сце¬ 
нічних ефектів і трюків; твір із таким 
сюжетом; незвичайне, фантастичне 
видовище. □ феерйчний, феєрич¬ 
ність, феєрйчно. 
ФЕЙЛЕТОН, у, ч. Невеликий 

літературно-публіцистичний твір 
сатиричного характеру переважно 
у періодичних виданнях. □ фейле¬ 
тоніст, фейлетоністка, фейлетонний, 
фейлетончик. 
ФЕЛАХ, а, ч. Осілий селянин-зем- 

лероб в арабських країнах. □ фе¬ 
лахів. 
ФЕЛОН, а, ч. Церковний одяг, 

риза. 
ФЕЛЮГА, и, ж. (заст. фелюка). 

Невелике безпалубне вітрильне суд¬ 
но. □ фелюжний. 
ФЕМІНГЗМ, у, ч. У деяких краї¬ 

нах політичний рух за зрівняння 
жінок у правах із чоловіками. □ фе* 
мініст, феміністйчний, феміністка. 
ФЕМІНІЗАЦІЯ, ї, ж, біол. Роз¬ 

виток в особі чоловічої статі та 
в самців хребетних тварин жіночих 
вторинних статевих ознак. □ фемі¬ 
нізований, фемінізувати, феміні¬ 
зуватися. 
ФЕН1, у, ч. Сухий теплий вітер 

із гір у долини. 
ФЕН2, а, ч. Пристрій для просу¬ 

шування волосся, рук тощо струме¬ 
нем гарячого повітря. 
ФЕНОЛОГІЯ, ї, ж. Розділ біо¬ 

логії про зміни у живому світі відпо¬ 
відно до змін пір року. □ фенблог, 
фенологічний, фенологічно. 
ФЕНІКС, а, ч. Міфічний чарів¬ 

ний птах, який, проживши кілька 
сот років, спалював себе і воскре¬ 
сав із попелу молодим; перен. сим¬ 
вол безсмертя, відродження. 
ФЕРЗЬ, й, ч. Найсильніша фігу¬ 

ра у шахах, королева. □ ферзевий. 
ФЕРМУАР, а, ч. 1. Пряжка-при- 

краса на коштовному намисті; до- 
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роге намисто з такою оздобою. 2. 
спец. Долото для художнього 
різьблення, а також для витискан¬ 
ня орнаментів на шкірі. 
ФЕРТ, а, ч. 1. Стара назва літе¬ 

ри «ф». 2. у знач, присл. фортом, 
розм. На зразок літери «ф», стаю¬ 
чи схожим на неї. 3. зневажл. Франт, 
джиґун, жевжик, самовдоволена, 
розв’язна людина. 
ФЕСКА, и, ж. Чоловічий голов¬ 

ний убір — шапочка, звичайно чер¬ 
вона, у формі зрізаного конуса з ки¬ 
тицею — у деяких східних країнах. 
• фез, фес, феса. □ фесочка. 
ФЕСТИВАЛЬ, ю, ч. 1. Масове 

свято. 2. Показ, огляд досягнень 
якого-небудь виду мистецтва. 
□ фестивальний. 
ФЕСТОН, а, ч. Невеликий виступ 

зубчастої чи округлої форми, низка 
яких служить оздобою краю виро¬ 
бу з тканини, живописною, ліпною 
і т. ін. оздобою. □ фестбнний, фес¬ 
тончастий. 
ФЕТЙШ, йша, ч. Річ, наділена 

надприродною силою, предмет, який 
обожнюють. □ фетишизація, фети¬ 
шизування, фетишйзм, фетишизбва- 
ний, фетишизувати, фетишизувати¬ 
ся, фетишист, фетишистйчний, 
фетишйстський.. 
ФЕТР, у, ч. Тонка щільна повсть 

найвищого ґатунку. □ фетровий. 
ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ, а, е. Ви¬ 

шуканий, елегантний, багатий. 
□ фешенебельність, фешенебельно. 
ФІАНГТ, у, ч. Штучний дорого¬ 

цінний камінь, назва якого утворе¬ 
на зі скорочення «ФІАН» — Фізич¬ 
ний інститут Академії наук. 
□ фіанітовий. 
ФІАСКО, невідм., с.у книжн. Не¬ 

вдача, неуспіх, провал. 
ФГБРА, и, ж. 1. Волокно живої 

тканини, жилка, нерв. Всіма 
фГбрами душі (сбрця, істбти 
і т. ін )— дуже сильно. 2. Ізоляцій¬ 
ний матеріал та замінник шкіри із 

хімічно обробленої та спресованої 
паперової маси. Д ФГбра листо¬ 
ва — паперова (ганчіркова) маса, 
хімічно оброблена та спресована. 
фігляр, а, V., розм. 1. Акробат, 

фокусник, блазень; перен. пустун, 
витівник. 2. перен. Кривляка, позер. 
□ фігляристий, фіглярка, фігляроч- 
ка, фіглярство, фіглярський, фігля¬ 
рування, фіглярувати. 
ФІГУРА, и, ж. 1. Постать. 2. Ста¬ 

туя. 3. мат. Частина площини, су¬ 
купність тіл. 4. Зовнішній вигляд, 
обрис, форма чого-небудь. □ фі¬ 
гурний. 5. Комплекс рухів, який ста¬ 
новить необхідну частину танцю. 6. 
муз. Мелодійна або ритмічна при¬ 
краса музичного твору. □ фігура¬ 
ційний, фігурація. 7. шах. Складова 
частина комплекту шахів. Д Важ- 
ка фігура — тура або ферзь; Легкй 
фігура — кінь або слон. □ фігур¬ 
ний, фігурно. 8. л/нгв. Особливий 
словесний зворот для підсилення ви¬ 
разності мовлення. Л Риторйчні 
фігури. □ фігуральний, фігу¬ 
ральність, фігурально. 9. Хрест із 
розп’яттям або статуя святого на 
роздоріжжі. 10. Піраміда для по¬ 
дання сигналу на відстань вогни¬ 
щем. 11. Старша гральна карта (туз, 
король, дама, валет) або зображен¬ 
ня на ній. □ фігуральний, фігураль¬ 
ність, фігурально. 
ФІЛАНТРОПІЯ, ї, ж. Заступ¬ 

ництво, матеріальна допомога, 
благодійність. □ філантрбп, філан¬ 
тропізм, філантропічний, філант¬ 
ропка. 
ФІЛАРМОНІЯ, ї, ж. Установа, 

що пропагує музичне мистецтво; 
будинок, приміщення, у якому 
відбуваються концерти, організо¬ 
вані цією установою. □ філармо¬ 
нійний, філармонічний. 
ФІЛАТЕЛІЯ, І, ж. Колекціону¬ 

вання і вивчення поштових і гербо¬ 
вих марок, конвертів і листівок із 
марками та штампами. • філа- 
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телізм. □ філателіст, філателістйч- 
ний, філателістка. 
ФІЛ£\ невідм., с. 1. М’ясо найви¬ 

щого сорту із середньої частини хреб¬ 
та туші; полядвиця. 2. Поздовжні 
половинки рибної тушки, звичайно 
спресовані та заморожені. • філей. 
□ філейний. 
філЄ2, невідм., с. Ажурне в’язан¬ 

ня; вишивка на сітчастій тканині, 
мереживо. □ філейний. 
ФІЛІГРАНЬ1, і, ж. Ювелірний 

виріб із складним мереживним узо¬ 
ром із тонкого крученого золото¬ 
го, срібного, мідного і т. ін. дроту; 
техніка виготовлення таких узо¬ 
рів та виробів. • скань. □ філі¬ 
гранний, філіграновий, філігранник, 
філігранниця, філігранність, фі¬ 
лігранно. 
ФІЛІГРАНЬ2, і, ж. Водяний знак 

на папері. □ філігранолбгія. 
ФІЛІАЛ, у, ч. Місцеве відділен¬ 

ня великої установи, що має деяку 
самостійність. □ філіальний. 
ФІЛІАЦІЯ. Ї. ж., книжн. Розви¬ 

ток чого-небудь у послідовному 
зв’язку, у прямій залежності наступ¬ 
ного від попереднього. 
ФІЛІЯ, ї. ж. Місцеве відділення 

організації, установи; агентство. 
ФІЛОКАРТІЯ, ї, ж. Колекціо¬ 

нування листівок. □ філокартист, 
філокартйстка. 
ФІЛОСОФІЯ, ї, ж. 1. Наука про 

найзагальніші закони розвитку при¬ 
роди, суспільства, мислення. 2. чого. 
Методологічні принципи, що лежать 
в основі певної науки. 3. Абстракт¬ 
ні міркування відносно будь-чого. 
Ф Розвбдити (розвестй) філосб- 
фію — намагатися дати теоре¬ 
тичне підґрунтя простій ситуації. 
□ філосбф, філософема, філосо¬ 
фійка, філософічний, філософіч¬ 
ність, філософічно, філосбфка, 
філосбфствування, філосбфствувати, 
філосбфський, філософування, філо¬ 
софувати. 

ФІЛУМЕНІЯ, ї, ж. Колекціону¬ 
вання сірникових етикеток. □ філу¬ 
меніст. 
ФІЛЬМОТЕКА, и, ж. Зібрання 

фільмів; установа, що збирає, збе¬ 
рігає та видає для повторного де¬ 
монстрування фільми. □ фільмо¬ 
течний. 
ФІЛЬТР, а, ч. Пристрій, прилад, 

речовина для очищення рідини, 
газу, світла від непотрібних домі¬ 
шок. □ фільтрат, фільтраційний, 
фільтрація, фільтрівнйй, фільт¬ 
рівність, фільтрбваний, фільтро¬ 
вий, фільтрпрес, фільтрпресний, 
фільтрпресовий, фільтрувальний, 
фільтрувальник, фільтрувальниця, 
фільтрування, фільтрувати, філь¬ 
труватися. 
ФІМІАМ, у, ч. Пахуча речовина 

для обкурювання, ладан; захопле¬ 
на похвала, лестощі. Кадйти (па- 
лйти, курйти і т. ін.) фімійм — ле¬ 
стити комусь, надмірно вихваляти 
когось. 
ФІН, а, ч., діал. Хрещеник. □ фіна. 
ФІНАЛ, у, ч. Закінчення, кінець 

якоїсь справи, події, явища; завер¬ 
шальна частина музичного, теат¬ 
рального твору, конструктивно 
виділена; завершальна частина 
спортивного змагання, коли виявля¬ 
ються переможці.□ фіналіст, фіна- 
лістка, фінальний. 
ФІНАНСИ, ів, ми. Сукупність 

усіх грошових коштів держави; 
розм. гроші, грошові справи. □ фі- 
нансйст, фінансйстка, фінансбва- 
ний, фінансовий, фінансування, 
фінансувати, фінансуватися, фін¬ 
відділ, фінінспектор, фінорган, 
фінплан. 
ФГНІК. а, ч. Дерево родини паль¬ 

мових із солодкими поживними пло¬ 
дами; плід цього дерева. □ фіні¬ 
ковий. 
ФІНГФТЬ, і, ж. Живописні емалі 

на металевих виробах та фарфорі; 
техніка виготовлення таких ви- 
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робів. □ фініфтевий, фініфтяний, 
фініфтяр. 
ФІОЛЕТОВИЙ, а, е. Колір тем¬ 

но-бузковий, фіалковий, синій із 
червонуватим відтінком. □ фіолет, 
фіолетовий, фіолетово. 
ФІОРД, у, ч. Глибокі, довгі й зви¬ 

висті морські затоки у горах Скан¬ 
динавського півострова. □ фібр- 
довий. 
ФІОРИТУРА, и, ж. Орнамен¬ 

тальна прикраса мелодії; прикра¬ 
са, засіб пожвавлення мистецького 
витвору. □ фіоритурний. 
ФІРАНКА, и, ж. Занавіска з тка¬ 

нини або тюлю, чим запиняють вік¬ 
но або двері. □ фіраночка. 
ФІРМАЦЙТ, у, V. Прозоре квар¬ 

цове скло. 
ФІРН, у, ч. Ущільнений грубозер¬ 

нистий сніг. □ фірновий. 
ФІСГАРМОНІЯ, ї, ж. Язичковий 

пневматичний клавішний музичний 
інструмент, звучання якого нагадує 
звучання органа. 
ФІСТАШКА, и, ж. Південна де¬ 

ревна або кущова рослина, їстівні 
плоди якої схожі на горіхи. □ фіс¬ 
ташковий, фісташний. 
ФІТО... Перша частина складних 

слів, що за значенням відповідає 
слову рослйна. 
ФІФА, и, ж., зневажл. Легковаж¬ 

на, крикливо зодягнена дівчина або 
молода жінка. □ фіфочка. 
ФІШКА, и, ж. Кружечок, кубик 

і т. ін., що використовуються в де¬ 
яких настільних іграх. □ фішечка, 
фішковий. 
ФЛАЖОЛЕТ, ч. 1. род. у. М’я¬ 

кий звук свистячого тембру, який 
одержують на струнних музичних 
інструментах. 2. род. а. Старовин¬ 
ний музичний інструмент на зразок 
флейти. 
ФЛАНЕЛЬ, і, ж. М’яка шерстя¬ 

на або бавовняна ворсиста ткани¬ 
на. □ фланелевий, фланелівка, фла¬ 
нельний. 

ФЛАТ, у, ч. Друкарський папір 
в окремих аркушах, не в рулонах. 
□ флатовий. 
ФЛЕГМА, и. ж. 1. Незворуш¬ 

ний спокій, що межує з байдужі¬ 
стю. • флегматизм. 2. Флегматик. 
□ флегматйчний, флегматйчність, 
флегматйчно. 3. спец. Згущена маса, 
що залишається після перегонки 
рідкої суміші в перегінному апа¬ 
раті. □ флегматизатор, флегмати¬ 
зація, флегматизувати. 
ФЛЕЙТА, и, ж. Духовий музич¬ 

ний інструмент, що являє собою 
дерев’яну трубку з циліндричним 
або конічним каналом. □ флейтйст, 
флейтйстка, флейтовий. 
ФЛЕР, у, ч. 1. Тонка прозора зви¬ 

чайно шовкова тканина. 2. перен. 
Напівпрозорий покрив, серпанок. 

Прикривати флЄром — надава¬ 
ти чому-небудь певної загадково¬ 
сті, робити що-небудь невиразним, 
таємним. □ флеровий. 
ФЛЕШ1, і, ж. Верхівка молодого 

пагона чайного дерева. 
ФЛЕШ2, і, ж. військ. Польове 

укріплення. 
ФЛІБУСТЬЄР, а, V. 1. У XVII — 

XVIII ст. — морський розбій¬ 
ник, пірат або контрабандист. 2. 
У XIX ст. — північноамерикан¬ 
ський авантюрист, що брав участь 
у грабіжницьких нападах на краї¬ 
ни Південної і Центральної Амери¬ 
ки. 3. мн. У США — особи, що влаш¬ 
товують обструкцію у конгресі. 
□ флібустьЄрство, флібустьєр¬ 
ський. 
ФЛІГЕЛЬ, я, ч. Будиночок 

у дворі основного будинку садиби; 
житлова бічна прибудова до голов¬ 
ного будинку. □ флігельний, флі- 
гельбк, флігельочок. 
ФЛІРТ, у, ч. Залицяння, кокету¬ 

вання, несерйозна любовна гра. 
□ фліртування, фліртувати. 
ФЛОМАСТЕР, а, ч. Спеціальна 

ручка із фетровим або повстяним 
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стрижнем, просоченим тушшю або 
чорнилом, для малювання широки¬ 
ми лініями. 
ФЛОРА, и, ж. Рослинний світ 

взагалі; всі види рослин певної те¬ 
риторії або геологічної епохи; су¬ 
купність бактерій, що постійно жи¬ 
вуть у якомусь органі людини або 
тварини. □ флорйзм, флорист, фло- 
рйстика, флористйчний. 
ФЛК)ГЕР, а, ч. 1. Пристрій у виг¬ 

ляді пласкої фігури, що обертаєть¬ 
ся на стрижні і показуй напрямок 
вітру. 2. Прапорець на списі (у дав¬ 
нину). 3. перен.у зневажл. Про 
людину, яка часто змінює свої по¬ 
гляди, рішення. □ флюгерний, флю- 
гербк. 
ФЛЮЇД, у, ч. 1. Рідинна або га¬ 

зова речовина, що виділяється з маг¬ 
матичного джерела. 2. Уявна не¬ 
вагома речовина, якою до XVIII ст. 
пояснювали горіння, теплові, елек¬ 
тричні й оптичні явища. 3. У містиці 
спіритів — «психічний струм», що 
нібито висилає людина. □ флюї¬ 
дальний, флюїдний. 
ФЛЯГА, и, ж. 1. Похідна пласка 

невелика посудина для напою у 
військових, у туристів; баклага. 
• фляжка. 2. Велика посудина для 
молока, олії, меду; бідон. □ фляж¬ 
ний. 
ФЛЯКИ, ків, мн. Свинячі або 

телячі тельбухи, порізані на шма¬ 
точки і зварені у пшоняній каші. 
Див. також хлйки. • флйчки. 
ФЛЯНДРГВКА, и, ж. Особливий 

орнамент в українській народній 
майоліці, створюваний при нане¬ 
сенні фарб на сирий гончарний 
виріб. □ фляндрування, фляндру- 
вати. 
ФОБІЯ, ї, ж. Нав’язливий непе¬ 

реборний страх при деяких психіч¬ 
них захворюваннях. 
ФОКСТРОТ, у, ч. Швидкий пар¬ 

ний танець із розміром 4/4 такту. 
□ фокстрбтний. 

ФОКУС1, а, ч. 1 . Точка, в якій пе¬ 
ретинаються відбиті сферичним 
дзеркалом (зібрані опуклою лінзою) 
промені. □ фбкусний, фокусування, 
фокусувати, фокусуватися. Д Фо¬ 
кусна віддаль — віддаль від фоку¬ 
са оптичної системи до поверхні 
лінзи або дзеркала. 2. мат. Точка 
у геометричній фігурі з певними по¬ 
стійними співвідношеннями відда¬ 
лей до інших точок. 3. Місце, в яко¬ 
му найяскравіше виявляється 
властивість, дія, ознака чого-небудь. 
Фокус землетрусу. 
ФОКУС2, а, ч. Подія, вчинок, 

трюк, що привертає увагу своєю 
незвичайністю, уявною надприрод¬ 
ністю; перен. мн. вередування, ди¬ 
вацтва. Викидати (викинути) 
фбкуси (фокус). □ фбкусний, 
фбкусник, фбкусництво, фбкусниця, 
фбкусницький, фбкусничання, 
фбкусничати. 
ФОЛІАНТ, а, ч. Велика товста 

книга. □ фоліантовий. 
ФОЛЬГА, и, ж. Тонкі блискучі 

листи або стрічки алюмінію, міді, 
латуні і т. ін., які використовують 
для пакування харчових про¬ 
дуктів, тютюну, для прикраси 
виробів тощо. □ фольгівнйк, фоль- 
гівнйця, фбльговий, фольгопро¬ 
катний. 
ФОЛЬКЛОР, у, ч. Народна 

творчість. □ фольклорйст, фолькло- 
рйстика, фольклористйчний, фоль- 
клорйстка, фольклорний, фоль- 
клбрність. 
ФОН, у, ч. Поле, основний колір, 

другий план, загальна основа, де 
виділяється малюнок, визерунок 
(зокрема мелодії), хтось чи щось. 
□ фбновий. 
ФОНД, у, ч. Ресурси, запаси, 

матеріальні цінності, кошти; мн. 
цінні папери; організації для нако¬ 

пичення коштів для цільового ви¬ 
користання. □ фондований, фбндо- 
вий, фондувати. 
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ФОРЕЛЬ, і, ж. Цінна промис¬ 
лова риба роду лосось благород¬ 
ний; струг. □ форелевий, фо¬ 
рельний. 
ФОРМА, и, ж. 1. Зовнішній 

вигляд, контури, зовнішні межі 
предмета, обриси людської фі¬ 
гури. 2. філос. Спосіб існування 
змісту, його організація і зов¬ 
нішній вираз. 3. Пристрій, за 
допомогою якого невиразна маса 
набуває обрисів, зовнішнього 
вигляду. 4. Видимість, що ховає, 
маскує сутність. 5. Встановле¬ 
ний зразок документа, порядок 
у справі, однаковий одяг. 6. Стан 
людини. Д Б^ти у формі — бути 
здатним повністю виявити свої 
сили, уміння, здібності тощо. 
// □ формалізація, формалізм, 
формалізований, формалізувати, 
формалізуватися, формаліст, 
формалістика, формалістйчний, 
формалістйчність, формалістка, 
формальний, формальність, фор¬ 
мально, фбрмений, форменка, 
формено, формівнйк, формівнйця, 
формований, формовйй, формбв- 
ка, формозміна, формозмінний, 
формостійкість, формотвбрення, 
формотвїрний, формотвбрчість, 
формоутвбрення, формоутвбрю- 
вальний, фбрмочка, формувальний, 
формувальник, формувальниця, 
формування, формувати, фор¬ 
муватися. 
ФОРМУЛА, и, ж. Усталене сло¬ 

весне визначення загального по¬ 
ложення, відношення, закону; 
відношення між величинами, ви¬ 
ражене математичними, фізич¬ 
ними, хімічними і т. ін. позначками. 
□ формулювання, формулювати, 
формулюватися, формульб- 
ваний. 
ФОРСУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док., що. 1. Прискорювати здійснен¬ 
ня процесів і подій, збільшувати 
потужність механізму, силу голо¬ 

су і т. ін. 2. Долати природну пере¬ 
шкоду. □ форсаж, форсажний, 
фбрсинг, форсбваний, форсбваність, 
форсбвано, форсування, форсу¬ 
ватися. 
ФОРШЛАГ, у, V., муз. Мелодич¬ 

на прикраса з одного чи двох швид¬ 
ко виконуваних звуків, які переду¬ 
ють основній мелодії. 
ФОТОКАРТКА, и, ж. Картка 

з фотографічним зображенням 
кого-небудь; фотографічна картка. 
• знімок, світлйна, фотографія. 
□ фотокарточка. 
ФРАГМЕНТ, а, ч. Уривок тек¬ 

сту, уламок викопної кістки тощо. 
□ фрагментарний, фрагментарність, 
фрагментарно. 
ФРАЗА, и, ж. Вислів, речення або 

частина речення. □ фразеологізм, 
фразеологізбваний, фразеологіч¬ 
ний, фразеологічність, фразеологія, 
фразер, фразерка, фразерство, 
фразерствувати, фразерський, 
фразйстий, фразйстість, фразний, 
фразбваний, фразовий, фразочка, 
фразування, фразувати. 
ФРАКЦІЯ1, ї, ж. Група людей, 

що через спільні групові інтереси 
відштовхуються від інших членів 
суспільства, депутатів парламенту, 
основної маси партійців. □ фрак¬ 
ційний, фракційність, фракціонер, 
фракціонерка. 
ФРАКЦІЯ2, ї, ж., спец. Компо¬ 

нент складної рідини, що має певні 
особливості. □ фракціонбваний, 
фракціонування, фракціонувати, 
фракціонуватися. 
ФРАНКіАНА, и, ж. Зібрання 

наукових розвідок, присвячених 
творчості І. Я. Франка. • франко¬ 
знавство. □ франкознавчий. 
ФРОНТ, у, ч. 1. Військовий стрій 

лицевою стороною шеренг. 2. Місце 
бойових дій під час війни. □ фрон¬ 
тальний, фронтальність; фронталь¬ 
но, фронтовйй, фронтовйк, фронто- 
вйчка. 
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ФУНДАМЕНТ, у, Ч. 1. Основа 
з каменю, бетону і т. ін., на якій 
встановлюють будинки, машини 
тощо. 2. перен. Головне, істотне, 
що лежить в основі чогось, 
що може бути або є початком 
створення чого-небудь. □ фун¬ 
даментальний, фундаменталь¬ 
ність, фундаментально, фунда¬ 
ментний. 

ХАБАЗ, ХАБУЗ, у, ч., діал. За¬ 
рості бур’яну, дрібного чагарнику 
і т. ін. □ хабуззя. 
ХАБАР, а, ч. Гроші або речі, яки¬ 

ми підкупають службову особу за 
позитивні дії в інтересах того, хто 
їх дає. □ хабарик, хабарник, хабар¬ 
ництво, хабарниця, хабарницький. 
ХАБОТТЯ.я, с. Мотлох, дрантя, 

старі речі домашнього вжитку. 
ХАЗЯЇН, а, ч. (мн. хазяїн й, їв і ха¬ 

зяї, їв), кого, чого; також без до¬ 
датка; у зверт. хазяїне. Власник 
господарства, землі, майна, зна¬ 
рядь праці; господар, володар. 
□ хазяїнів, хазяїновйтий, хазяїнува- 
ти, хазяїнуватий, хазяйлйвий, хазяй- 
новйтий, присл. хазяїновйто, присл. 
хазяйновйто; хазяйнувати,хазяй,ха- 
зййка, хазяйнування, хазяйнувати, ха- 
зяйнуватися, хазййствечко, хазяйство, 
хазяйський,хазяйчик, хазяйчин,ха¬ 
зяювання, хазяювати. 
ХАКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

Видавати глухі уривчасті гортанні 
звуки. • хекати, шаркати. 
ХАКЕР, а, ч. Комп’ютерник- 

аматор, який полюбляє закрадатися 
у чужі інформаційні бази. 
ХАЛА, и, ж. Плетена булка ви¬ 

довженої форми. 
ХАЛАБУДА, и, ж. 1. Убога осе¬ 

ля; хата; намет із жердя, критого 
соломою. 2. Критий віз; напівкруг- 

ФУНДАТОР, а, ч. Засновник, ос¬ 
новоположник, хто створив щось. 
□ фундаторка, фундаторський, 
ФУТЛЯР, а, ч. Кожух, чохол, 

коробка, де зберігають певну річ 
від пошкоджень, забруднення. 
□ футлярець, футлйрик. футляр- 
ний. футлйрник, футлйрниця, фут- 
лйрчик. 

X 
ле шатро на возі. 3. Будка, конура 
для собаки. □ халабудистий, хала- 
будитися, халабудка. 
ХАЛАТ, а, у. 1. Легкий просто¬ 

рий робочий одяг; верхній одяг 
арештанта; верхній маскувальний 
одяг у військових; каптан, старовин¬ 
ний довгополий верхній чоловічий 
одяг. 2. У деяких азіатських народів 
довгополий просторий верхній одяг. 
□ халатик, халатний, халатність, ха¬ 
латно. 
ХАЛВА, й, ж. Ласощі з протерто¬ 

го соняшникового насіння або потов¬ 
чених горіхів із карамеллю. □ хал¬ 
вовий. 
ХАЛбПА, и, ж. Неприємність, 

несподівана прикра подія, біда, 
нещастя. Вйкрутитися (вйлізти, 
вйбратися і т. ін.) з халбпи; збити¬ 
ся халепи — позбутися неприємно¬ 
стей, якої-небудь біди. □ халепка. 
ХАЛІФ, а, ч. Титул верховного 

духовного і світського правителя 
у мусульманських країнах, особа 
з цим титулом; каліф. ХалГф 
на годйну — людина, у якої рішу¬ 
чості на втілення добрих намірів 
вистачає на дуже короткий тер¬ 
мін. □ халіфат, халїфство, халіф¬ 
ський. 
ХАЛТУРА, и. ж. 1.Несумлінна, 

неякісна, некваліфікована робота. 
2. Побічний легкий заробіток, при- 
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робіток. □ халтурити, халтурний, 
халтурник, халтурниця. 
ХАЛУПА, и, ж. Злиденна хата, 

невелика занедбана житлова, гос¬ 
подарська або виробнича будівля. 
• халупйна, халупчйна. □ халупка, 
халупник, халупниця. 
ХАЛЯВА, и, ж. Верхня трубчас¬ 

та частина взуття. Лизати халй- 
ви (халйву) в кого — підлабуз¬ 
нюватися до кого-небудь; 
Розпустйти язика (мбрду), як 
(мов) халйву —лаятися; Ускочи¬ 
ти вйще халйв — потрапити в біду. 
□ халявка. 
ХАЛЯНДРА, и, ж. Старовинний 

циганський танець. Будеш [у мб- 
не] скакати (танцювати) [циган¬ 
ської] халйндри; Поскачеш (по¬ 
танцюєш) [у мбне, у нас] циганської 
халйндри — вимовляється як погро¬ 
за кому-небудь. 
ХАЛЯСУВАТИ, ую, уеш, недок., 

діад. Танцювати. 
ХАМ, а, ч., розм., лайл. Зухвала, 

груба, нахабна людина. □ хамів, 
хамка, хамлб, хамлюга, хамовйтий, 
хамовйто, хамство, хамський, ха- 
мула. 
ХАМАРКАТИ, харамарка¬ 

ти, аю, аеш, недок., розм., зневажл. 
Бурмотати, говорити невиразно, 
з поганою дикцією. □ хамаркання, 
харамаркання. 
ХАМЕЛ ЕОН, а, ч. 1. Ящірка, яка 

змінює своє забарвлення під дією 
зовнішних причин. □ хамелеонові. 
2. перен. Безпринципна людина. 
ХАНДРА, й, ж. Пригніченість, 

нудьга. □ хандрйти. 
ХАНЖА, і, ч. і ж. Людина нещи¬ 

рої, удаваної доброчесності і набож¬ 
ності. □ ханжество, ханжйти. 
ХАОС, у, ч. 1. Цілковите безлад¬ 

дя; сумбурні, незрозумілі дії, 
вчинки; безладне скупчення, суміш 
різноманітних речей. 2. У грець¬ 
ких міфах — безмежний світовий 
простір, що являв собою суміш усіх 

стихій. □ хаотйчний, хаотйчність, 
хаотйчно. 
ХАПАТИ, аю, аеш, недок., що. 

Швидко, поривчасто, жалібно бра¬ 
ти, ловити. • хватати. □ хап, хапа, 
хапаний, хапанйна, хапання, хапа¬ 
тися, хапатнй, хапки, хапко, хап- 
кбм, хапкома, хватано. • пбхапцем, 
хапкйй, хаплйвий, хаплйвість, хап- 
лйво, хапнути, хапнутися, хапонути, 
хапуга, хапун, хапунка. 
ХАРАКТЕР, у, ч. Вдача людини, 

її стійкі психічні властивості, осо¬ 
бисті риси поведінки і діяльності; 
твердість, сила волі, наполегливість 
у досягненні чогось. □ характерець, 
характеризбваний, характеризу¬ 
вання, характеризувати, характе¬ 
ризуватися, характерйстика, харак- 
теристйчний, характеристйчність, 
характерний, характерний, харак¬ 
терник, характерництво, характерни¬ 
ця, характерність, характерність, 
присл. характерно; характероло¬ 
гічний. 
ХАРАПУДИТИСЯ, джуся, диш- 

ся, недок., розм. 1. Злякано кидати¬ 
ся вбік, назад. 2. Сахатися, боятися 
що-небудь робити. □ харапудливий, 
прис. харапудливо. 
ХАРЙЗМА, и, ж. Здатність осо¬ 

бистості викликати глибоку повагу, 
схиляння перед нею і безумовну 
віру в її спроможності; висока об¬ 
дарованість, особиста привабли¬ 
вість. □ харизматйчний. 
ХАРІУС, а, ч. Цінна прісноводна 

риба. □ харіусовий. 
ХАРКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

При кашлі випльовувати мокротин¬ 
ня. □ харкання, харкнути, харкотй- 
на, харкотйння, харкотйнний, хар¬ 
котіти. 
ХАРКІВ’Я НИ, йн, мн. (одн. хар- 

ків’йнин, харків’йнка), харківець, 
харківка, харківці. Мешканці Хар¬ 
кова. 
хАрові, вих, мн. Клас зелених 

водоростей. 
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ХАРПАК, а, ч. Бідняк, злидар. 
• харпачйна. □ харпацтво, хар¬ 
пачка. 
ХАРТІЯ, ї, ж. 1. Урочиста назва 

деяких документів суспільно-полі¬ 
тичного значення. 2. У середні 
віки — документ про права або 
привілеї. Д Велйка хартія віль- 
ностей — документ, яким почато 
обмеження королівської влади 
в Англії. 
ХАРЦИЗ, а, ч., розм. Розбійник, 

грабіжник. • харцйза*харцйзник, 
харцизяка. □ харцйзство (харцйз- 
тво), харцизяцтво, харцизяцький. 
ХАРЧ, у, ч. і і, ж. їда, питво, 

їстівні припаси, продовольчі това¬ 
ри. • харчі, харчування. □ хар¬ 
чевня (рідко харчівня), харчйти, 
харчйтися, харчбваний, харчовйй, 
харчовйк, харчувальний, харчува¬ 
ти, харчуватися. 
ХАРЧАТИ, чу, чйш, недок., розм. 

Хрипіти при диханні, хропти вві сні. 
□ харчання. 
ХАРЧО, невідм., с. Кавказький 

суп із баранини з гострим при¬ 
смаком. 
ХАСЙД, а, ч. Прибічник релігій¬ 

но-містичної течії в іудаїзмі. □ ха- 
сидйзм, хасйдський. 
ХАТА, и, ж. Житловий будинок 

(перев. сільський одноповерховий); 
домівка, господа, внутрішнє жит¬ 
лове приміщення такого будинку, 
кімната Д Велйка хйта—світлиця; 
Малй хйта — хатйна; родина, люди, 
які разом живуть у такому при¬ 
міщенні. Ф Верт&тися (вернутися, 
повертатися і т. ін.) до хйти — по¬ 
вертатися до рідного краю; Мой 
хата скрйю — мене це не стосується; 
Не держатися хйти — часто не бу¬ 
вати вдома. □ хатйна, хатйнка, ха- 
тйнонька,хатйночка,хатка,хатній, 
хатонька,хаточка, хатчйна. 
ХАЩ, у, V., збірн., діад. Хмиз. 
ХАЩА, і, ж. Чагарник, густий, 

непрохідний ліс. Д Дйкі (глухі) 

хащі — праліс, незаймані зарості; 
Непролазні (непрохідні) хащі — 
нетрі, дуже густі кущі, дерева. 
□ хащина, хащі, хащовий, хащу¬ 
ватий. 
ХВАЛА, й, ж. 1. Висловлення най¬ 

вищої оцінки комусь, чомусь; уро¬ 
чисте звеличання, гімн. 2. Вигук, що 
виражає захоплення, величання. 

Честь і хвала кому, чому— ви¬ 
раження захоплення, вдячності, ви¬ 
знання заслуг; Жйти та (і) Бога 
(дблю) хвалйти — бути задоволе¬ 
ним своїм життям; Хвалйти Бога; 
хвалйти дблю — у знач, присуди, 
сл. добре, гаразд. □ хвалебний, 
хвалебність, хвалебно, хвалений, 
хваленик, хвалйтель, хвалій, хвали¬ 
телька, хвалйти, хвалйтися, хвалій¬ 
ка, хваління, хвальба, хвалькб, 
хвальковйтий, хвальковйтість, 
хвальковйто, хвалькуватий, хваль¬ 
куватість, хвалькувато, хвальний, 
хвально. 
ХВАСТАТИ, аю, аеш, недок. Ви¬ 

ставляти напоказ себе, свої вчинки, 
свої речі, вихвалятися собою, свої¬ 
ми вчинками, речами. □ хваст, 
хвастун; хвастання, хвастатися, 
хвастик, хвастлйвий, хвастлйвість, 
хвастлйво, хвастнути,хвастовйтий, 
хвастовйтість, хвастовйто, хвас- 
товствб, хвастонути, хвастощі, хва¬ 
стуха. 
ХВАТАНО, прнсл. Поспішно, 

наспіх. Д На хватк^. • хватком, 
хватькома. 
ХВАТАТИ1, аю, аєш, недок. • ха¬ 

пати. □ хват, хватальний, хватаний, 
хватання, хвататися, хватйти, хва- 
тйтися, хватка, хваткйй, хватко, 
хваткбм, хватнути, хватонути, хвать, 
хватькома. 
ХВАЦЬКИЙ, а, е, розм. Завзя¬ 

тий, запальний. □ хвацтво, хвацьки, 
хвацькість, хвацько. 
ХВИЛЙНА, и, ж. Одиниця ви¬ 

міру часу, тривалість, що дорівнює 
1/60 години; мить, момент, пора. 
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<- Вільна (збйва) хвилина — не 
заповнений роботою короткий час; 
В одн# хвилйну — миттю, швидко, 
зараз же; В усйку (у будь-яку) 
хвилйну — будь-коли, в будь-який 
момент; За (чбрез) кГлька хвилйн; 
За (через) |як^сь] хвилйну; З 
кожною хвилйною; 3 хвилйни на 
хвилйну — швидко, дуже швидко, 
щохвилини. □ хвилйнка, хвилйнний, 
хвилйнність, хвилйнонька, хвилйноч- 
ка, хвйля2, хвилька. 
ХВИЛЮВАТИ, юю, юєш, не¬ 

док., що. 1. Викликати хвилі, на¬ 
давати коливального руху воді, 
масі дерев, рослин тощо. 2. перен. 
Турбувати, бентежити, не лиша¬ 
ти байдужим, цікавити, відбира¬ 
ти спокій у кого-небудь Хви¬ 
лювати умй (почуттй) — глибоко 
впливати на розум, почуття лю¬ 
дей. • бентежити. □ хвилювання, 
хвилюватися, хвилююче, хвилю¬ 
ючий. 
ХВЙЛЯ1, і, ж. 1. Рухомий вал на 

водній поверхні, що створюється 
вітром або від падіння у воду якоїсь 
фізичної субстанції, взагалі коли¬ 
вальний рух у фізичному середо¬ 
вищі. 2. перен. Те, що рухом або 
формою нагадує водяний вал: зелені 
хвилі хлібів; хвилі туману, звуків, 
пахощів і т. ін. Д Вибухова (удйр- 
на) хвйля — різке коливання по¬ 
вітряних мас внаслідок вибуху; 
Дбвгі хвйлі, короткі хвйлі — елек¬ 
тромагнітні (радіо) хвилі. □ хвиляс¬ 
тий, хвилястість, хвилясто, хвйлька, 
хвйльний, хвильно, хвильовйй, 
хвильчастий. 
ХВЙЛЯ2, і, ж. заст. • хвилйна. 
хвинтйти, нчу, нтйш, недок., 

розм. Підкреслювати свою зверх¬ 
ність, бундючитися. □ хвйнтик. 
ХВЙСЬКАТИ , аю, аеш, недок., 

розм. Хльоскати, бити, ударяти ко¬ 
гось, що-небудь чимсь (перев. гнуч¬ 
ким). □ хвйснути, хвись, хвиськйй, 
хвисько, хвйсьнути. 

ХВИЦАТИ, аю, аєш, недок. Бри¬ 
кати, вихати, бити однією або обо¬ 
ма задніми ногами (про коней, зок¬ 
рема); пустуючи або обороняючись, 
бити або різко розмахувати ногою 
або ногами (про людей). □ хвицан¬ 
ня, хвицатися, хвицнути, хвицонути. 
ХВЙЩА, і, ж., розм. Сильний 

холодний дощ або снігова буря. 
ХВОЙДА, и, ч. і ж., зневажл. 

Нечепура, неохайна, нечепурна лю¬ 
дина. 
ХВОРОБА, и, ж. Недуга, нездо¬ 

ров’я, болість. □ хворий, хвбрість, 
хворіти, хвороблйвий, хвороб- 
лйвість, хвороблйво, хворобо- 
стійкйй, хворобостійкість, хворобо- 
твбрний,хворовйтий, хворувати. 
ХВОРОСТ, у, ч. Гнучке пруття 

з лози, рокити, верби, шелюги тощо; 
невеликі тонкі гілки, відділені від 
дерева. • хмиз. □ хворостець, хво- 
ростйна, хворостинка,хворостиння, 
хворостйти, хворостнйк, хворостя¬ 
ний, хворостянка. 
ХВОСНЯК, а, ч. Водяна сосонка. 
ХВОСТОВИК, а, ч. Назва спе¬ 

ціальних кінців у інструментах та 
деяких деталях механізмів. 
ХВОСТОКбЛ, а, ч. Риба, біля 

хвоста якої є великий гострий шип 
з отруйними залозами. • морський 
кіт. 
ХВОЩ, а, ч. Вища багаторічна 

спорова трав’яниста рослина; ви¬ 
• V користовується в народній меди¬ 

цині. • хвощі. □ хвощовий, хво¬ 
щові. 
ХВОЯ, ї, ж., збірн. Голчасте або 

лускате листя сосни, ялини, кедра, 
модрини тощо; шпильки, голки; 
гілля хвойного дерева; один листо¬ 
чок із такого дерева, голка, шпиль¬ 
ка. □ хвоїна, хвоїнка, хвоїновий, 
хвбйний, хвойник. 
ХбДЕР1, а, ч. Робочий агрегат, 

частина зернових комбайнів. 
ХбДЕР2, у, ч. Єврейська релігій¬ 

на початкова школа для хлопчиків. 
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ХЕК, а, ч. Морська риба, мерлу¬ 
за, має промислове значення. 
ХЕКАТИ, аю, аеш, недок. • хака¬ 

ти. □ хекання, хекнути. 
ХЕРЕС, у, ч. Міцне виноградне 

вино. □ хересовий. 
ХЕРУВЙМ, а, ч. У християн¬ 

ському віросповіданні — ангел 
вищого чину; зображення цього ан¬ 
гела, церковна пісня, яка починаєть¬ 
ся цим словом (у мн.). □ херувйм- 
ський, херувимчик. 
ХЙБА, и, ж. Недолік, негативна 

ознака, помилка, фізична вада. 
□ хйбити, хйбний, хйбність, хйбно, 
хибувати. 
ХИБАТИ, аю, аеш, недок., розм. 

Гойдатися, хитатися, не зупинятися 
на місці; що переміщати щось із бо¬ 
ку на бік, згори вниз • хилитати, 
хилйти, хитати, хитатися. □ хиба¬ 
тися, хибкйй, хйбкість, хиблйвий, 
хибнути, хибувати. Не хибнб кого 
хто, що— хтось, щось не мине кого- 
небудь; Ще цьогб [не] хибувало — 
ще цього бракувало. 
ХИЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, чим 

і без додатка. Хвалитися, чванити¬ 
ся, напоказ пишатися чим-небудь. 
□ хизування. 
ХИЛИТАТИ, аю, аеш, недок., 

що. • хитати, хилйти, хибати. □ хи- 
литнути, хилитнутися, хилитання. 
Ф Хилитатися від (од) вГтру; Ва- 
лйтися від вітру — бути дуже слаб¬ 
ким, не триматися на ногах. 
ХИЛЙТИ, лю, лиш, недок., що. 

Пригинати що-небудь донизу, наги¬ 
нати, клонити. *❖* Хилйти голову 
(чоло) — підкорятися комусь; 
Хйлить на сон, Сон хйлить — хо¬ 
четься спати; Хилйти на своб — пе¬ 
реконувати когось у чомусь; Сбрце 
хйлиться куди, до кого— почувати 
прихильність, симпатію до кого-не- 
будь. □ хилйтися, хилкйй, хйльки, 
хильцем, хйльці, хильнути. 
ХИМЕРА, и, ж. 1. Страховище 

з давньогрецьких міфів; скульптур¬ 

не зображення у готичних храмах, 
що символізує пороки і темні СИЛИ. 

2. перен. Нереальні, безглузді плани, 
наміри; витвір уяви, дивовижна 
фантазія. *❖* Гнати (погнати, про¬ 
вадити) химбри — говорити нісе¬ 
нітниці, дурниці. □ химерний, 
химерність, химерно. 
ХИМЕРИТИ, рю, риш, недок., 

розм. 1. Вигадувати. □ химеристий, 
химерний, химерник, химерниця, 
химерування, химерувати, хйморо- 
да, химорбдити, химорбдний, хй- 
мородник, хймородниця, хймородь. 
2. • вередувати. 
ХИРЕННИЙ, а, е. • хйрий, хир- 

лйвий, хйрний, хйрявий, хисткйй. 
ХЙРЯ, і, ж., діад. Хвороба; хвора 

людина. Як та хйря — жалюгід¬ 
ний. Годйти, як хйрі — дуже дого¬ 
джати; На хйрю — на біду. □ хи¬ 
ренний; хйрість, хйрїння, хйріти, 
хирлявість, хирляк, хирненький, 
хйрність, хйрявість, хиряк. 
ХИСТ, у. ч. Талант, здібності, 

уміння що-небудь робити, здатність 
поводити себе певним чином. Тобі 
(вам і т. ін.) не хист з інфін. — ти 
нездатен, не з твоїми здібностями. 
• заст. хисть. □ хисткйй. 
ХИТАТИ, аю, аеш, недок., ХИТ¬ 

НУТИ, ну, неш, док. Див. хибати. 
□ хитавйця, хитанйна, хитання, 
хитатися, хиткйй, хйткість, хйтко, 
хитлйвий, хитлйво, хитлявий, 
хитнйй, хитнути, хитнутися, хить. 
ХИТРЙТИ, рю, рйш, недок. Муд¬ 

рувати, міркувати, шукати нового 
незвичного рішення, діяти неправ¬ 
диво, вести себе нечесно, лукавити. 
• хитрувати. □ хйтрий,хитренький, 
прнсл. хитренько, хйтрість, хитрйн- 
ка, хйтрик, хитрун, хитрунка, хит¬ 
руха, хитрюга, хитряк, хитрячок, 
хитромбвка, хитромбвний, прнсл. 
хитромбвно; хитромудрий, хит¬ 
ромудрість, прнсл. хитромудро; хит¬ 
ромудрощі, хитробкий,хитроплетй- 
во, хитросплетіння, хитросплетення. 
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хитросплетений, хитрощі, хитруван¬ 
ня, хитруватий, хитруватість, присл. 
хитрувато, хитрючий, хитріЬщий, 
присл. хитрющо. 
ХГП І, невідм., ч. і ж. Учасник 

(-ниця) неформального руху амери¬ 
канської (спочатку) молоді у 60-ті 
роки XX ст., для якого характерна 
програмна соціопатія. 
хіснувАти, ую, уеш, НЄДОК., 

діал. Користуватися. □ хіснуватися. 
ХІТИН, у, ч. Органічна речови¬ 

на, вуглевод, що утворює зовнішній 
твердий покрив комах, оболонки 
клітин грибів тощо. □ хітинний, 
хітйновий. 
ХІТОН, а, ч. Чоловічий і жіно¬ 

чий одяг у стародавній Греції, схо¬ 
жий із сорочкою (до колін або 
нижче), підперезаною поясом із на¬ 
пуском. 
ХІТЬ, хбті і діал. хіті, ж.,розм. 

Нахил, потяг, пристрасть, прагнен¬ 
ня виконати щось, бажання домог¬ 
тися чогось. □ хіть-не-хіть. • хбч- 
не-хбч. 
ХЛАМЙДА, и, ж. І. Короткий 

чоловічий плащ у стародавній 
Греції та Римі. 2. розм. Широкий 
одяг священика, схожий на рясу. 
3. Незграбний широкий і довгий одяг. 
ХЛАМГГТЯ, я, с. • лахміття. 
ХЛ ЕБТАТИ, бчу, бчеш, недок., що 

і без додатка. 1. Пити, вбираючи пит¬ 
тя язиком (про тварин). 2. Пити 
що-небудь, пити багато спиртного, 
сьорбати (пролюдину). • хлептати. 
□ хлебеснути, хлебнути, хлебонути, 
хлепнути. 
ХЛЙНУТИ, не, док. 1. Политися 

раптово, у великій кількості, бурх¬ 
ливо. 2. Несподівано всією масою 
побігти (про людський натовп, юрбу). 
3. Про раптовий прилив крові у го¬ 
лову, в обличчя. 
ХЛ Й ПАТИ, аю, аеш, недок. Су¬ 

дорожно вдихати повітря під час 
плачу чи сміху, плачучи або зітха¬ 
ючи, поривчасто говорити щось. 

□ хлип, хлипання, хлипкий, хлйпко, 
хлйпнути. 
ХЛЙСНУТИ, ну, неш, док., що, 

розм. Дати ляпаса, ударити рукою 
по обличчю, по тілу. 
ХЛИСНУТИ, ну, НЄШ, ДОК., ЩО, 

розм. Див. хлистати. 
ХЛИСТАТИ, хлищу, хлйщеш, 

недок., що, розм. Пити; пити жадіб¬ 
но, швидко; пити спиртне (у великій 
кількості); їсти ложкою рідку стра¬ 
ву. □ хлись. 
ХЛ ЙСЬКАТИ, аю, аеш, недок., 

що, розм. Пити; пити поволі, неве¬ 
ликими ковтками. 
ХЛІБ, а, ч. 1. Харчовий продукт, 

що випікається з борошна. / Виріб 
певної форми з тіста, приготовле¬ 
ного з борошна (паляниця, коровай, 
пиріг тощо). Жити не хлібом 
едйним, книжн. — мати духовні інте¬ 
реси. □ хлібець, хлібина, хлібний, 
хлібниця. 2. тільки одн. Зерно, з яко¬ 
го виготовляють борошно. 3. пе- 
рев. мн. хлібй, хлібй, Ів. Зернові 
культури (жито, пшениця, ячмінь 
і т. ін.). / перев. одн. Урожай зер¬ 
нових. Ф Велйкий хліб — високий 
урожай зернових. 4. перен., розм. 
Харчі, їжа. / Засоби для існування. 
Заробляти на хліб. / Щось основне, 
найнеобхідніше для функціонування. 
Енергоносії — хліб промислового 
виробництва. *❖* Істи хліб чин, Сиді¬ 
ти на хлібі чийому— жити за чийсь 
рахунок, бути на утриманні кого-не- 
будь. 
ХЛІБОСОЛ, а, ч. Господар, який 

любить приймати й щедро частува¬ 
ти гостей. □ хлібосблка, хлібосоль¬ 
ний, хлібосбльність, хлібосбльство. 
ХЛІБ-СГЛЬ, хліба-сблі, ч. і ж., 

розм. Харчі, їжа. їсти хліб-сіль 
у кого — пригощатися в кого-не- 
будь; Просимо хліба-сблі одвіда- 
ти — традиційне запрошення до сто¬ 
лу; Хліб-сіль! — привітання тих, хто 
сидить за столом, побажання їм 
смачного; Хліб-сіль забувати — 
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виявляти невдячність; Цур&тися 
хліба-солі — відмовлятися від час¬ 
тування, не поважати хазяїв; Пере¬ 
стрівати (перестріти) [з) хлібом- 
сіллю — вітаючи гостей, виходити 
на знак великої шани назустріч їм 
з хлібом і сіллю. 
ХЛОСТ, у, ч. і ХЛОСТА, и, ж., 

розм. Биття різками. Дати (всйпа¬ 
ти, завд&ти) хлбсту (хлбсти) — 
відшмагати, побити кого-небудь. 
ХЛЬОРА, и, ж., діад. Биття, шма¬ 

гання. Давйти хльбру кому — 
бити, шмагати кого-небудь. 
ХЛЬОСКАТИ, аю, аеш, недок. 

• хлйскати, хлйпати, хльбстати. 
■6* Дбти (задбти) хльбсту комусь — 
відшмагати, побити кого-небудь. 
□ хльбскання, хльбснути, хльост, 
хльбста, хльбстання, хльосткйй, 
хльбсткість, хльбстко, хльость, 
хльось. 
ХЛЮПАТИ, аю, аеш, недок. 1. 

Утворювати звуки плескоту: про 
болото чи воду, яка просочується 
(у взуття) або плескоче біля човна. 
2. Рвучко бризкати водою, іншою 
рідиною на когось, на що-небудь 
• хлюскати. □ хлюпанйна, хлюпан¬ 
ня, хлюпатися, хлюпіт, хлюпнути, 
хлюпнутися, хлюпостатися, хлюпо¬ 
тати, хлюпотіти, хлюпотатися, хлю- 
потітися, хлюпотіння. 
ХЛЮЩ, а, ч. Сильний дощ, злива. 

Ф Як (мов, ненбче) хлющ (хлюща) 
мбкрий. • хлюща. □ хлющати. 
ХЛЯКИ, ів, мн. Найбільша час¬ 

тина шлунка жуйних тварин; стра¬ 
ва, зварена з цієї частини шлунка. 
Див. також флйки. 
ХЛЯНУТИ' / ХЛЯТИ, хлйну, 

хлйнеш; мин. ч. хляв і хлйнув, нула, 
нуло; недок. І. Знесилюватися, ви¬ 
снажуватися. 2. Опускатися, безси¬ 
ло падати. 
ХЛЯНУТИ2, не; мнн. ч. хляв і 

хлйнув, ла, ло; недок., діад. Литися. 
ХЛЯПАТИ, аю, аеш, недок., 

розм. І. Видавати короткі різкі 

звуки, ударяючи долонею або 
чимось гнучким по чому-небудь 
еластичному; ляскати, тряскати. 
□ хляпання, хляпнути, хляпотіти. 
2. • хлюпати. 3. • лйти. □ хляпав- 
ка. 4. • базікати. 
ХЛЯСКАТИ, аю, аеш, недок., 

розм. • хльоскати, хлйпати. □ хлйс- 
кіт, хлйснути, хлясь. 
ХЛЯСТИК, а, Ч.І їеталь верхньо¬ 

го одягу, якою стягують одяг у талії, 
рукави тощо. 
ХМЕЛ ЙТИ, лю, лйш, недок., що, 

розм. 1. Додавати хмелю в напій. 2. 
П’янити, робити когось хмільним. 
ХМЕЛІТИ, ію, іеш, недок. Ста¬ 

вати хмільним, збудженим, п’яніти. 
ХМИЗ, у, ч. див. хвброст. □ хмйз- 

зя, хмизйна, хмизйнка, хмизнйк, 
хмизок. 
ХОБІ, невідм., с. Улюблене занят¬ 

тя на дозвіллі. 
ХОВРАХ, а, ч. Невеликий гризун, 

поширений у Європі, Азії та Пів¬ 
нічній Америці, який завдає вели¬ 
кої шкоди сільському господарству. 
Д Крапчастий ховрбх. □ ховрахів, 
ховрашенй, ховрашйний, ховраш- 
кбвий, ховрашбк. 
ХОДАК, і, ч. І. Той, хто ходить 

пішки; той, хто має хист до ходіння. 
2. Посланець, обраний для виконан¬ 
ня певного доручення, клопотання. 
3. Взуття (у ми.). // • ходбк. 
ХОДУЛІ, уль, мн. (одн. ходуля, 

і, ж.) І. • дйби. 2. перен., розм. Ноги. 
□ ходульний, ходульність. 
ХОЛ, у, ч. Велике приміщення 

в громадських будинках, призначе¬ 
не для публічних зборів, очікування 
в театрі, готелі тощо. 
ХОЛДИНГ, у, ч. Акціонерне 

товариство, яке володіє частиною 
або всіма акціями іншого (інших) 
підприємств або корпорацій і кон¬ 
тролює ці підприємства. Д Хблдин- 
гова компанія. 
ХОЛЕРИК1, а, ч. Людина неста¬ 

більно енергійна через неврівнова- 
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женість її нервової системи. □ холе- 
рйчний. 
хол Єрик2, а, ч., розм. Людина, 

хвора на холеру. 
ХОЛГН, у, ч. Вітамін групи В. 
ХОЛКА, и, ж. Горбок у місці пе¬ 

реходу шиї тварини (коня, вола 
тощо) в хребет. 
ХОЛОДНЙК1, у, ч. Холодний 

борщ на буряковому відварі або 
квасі, заправлений дрібно наріза¬ 
ними овочами та прянощами. 
ХОЛОДНЙК2, а, ч., діал. Холо¬ 

дильник. 
ХОЛОДНОКРОВНИЙ, а, е. 1. 

зоол. Тварини з мінливою темпе¬ 
ратурою тіла, яка змінюється 
відповідно до умов зовнішнього 
середовища. 2. перен. Спокійна, 
урівноважена (людина). 3. перен. 
Позбавлений запалу, байдужий, без¬ 
пристрасний. □ холоднокровність, 
холоднокровно. 
ХОЛОСТЙЙ, а, е. 1. Людина, яка 

не перебуває в шлюбі. Д Вічний хо¬ 
лостяк, старйй холостйк. 2. Патрон 
без кулі, дробу, гільза без снаряда, 
стрільба такими зарядами. 3. Ро¬ 
бота механізму без навантаження. 

На холостбму ходу, Холостйм 
ходом — без виконання корисної дії. 
4. Не запліднена самиця, кастрова¬ 
ний бик. // □ холостйти, холостіння, 
холостяк, холостя кувати, холбщений, 
холбщення, холощїй. 
ХОЛОША, и, ж. Штанина. □ хо- 

лбшка. 
ХОЛОШ НІ, і в, мн.удіал. Зимові 

штани (перев. суконні). 
ХОРАЛ, у, ч. Церковний багато¬ 

голосий хоровий спів, хвалебна 
духовна пісня (здебільшого в ка¬ 
толиків та протестантів). □ хо¬ 
ральний. 
ХОРЕЙ', я, ч. Віршувальний 

розмір — двоскладова стопа з на¬ 
голосом на першому складі. 
ХОРЕЙ2, я, ч. Довга палиця для 

керування запрягом оленів або собак. 

ХОРИ, ів, мн. Відкрита галерея, 
балкон у верхній частині парадного 
залу або в церкві (спочатку для роз¬ 
міщення хору, музик). 
ХОРКАТИ, аю, аєш, недок. Урив¬ 

часто, з шумом випускати повітря 
з рота, з ніздрів (про живі істоти), 
повітря, пару, дим (про машини). 
□ хбркнути. 
ХОРОМИ, 6мів /6м, мн. 1. Вели¬ 

кий розкішний будинок. 2. діал. Сіни. 
□ хорбмина. 
ХОРТ, ХІРТ, хорта, ч. Мислив¬ 

ський собака, худий, високий, тонко¬ 
ногий, з видовженим тулубом, дов¬ 
гою гострою мордою і з прямою 
шерстю. □ хортенй, хбртик, хортй- 
ця, хортйще, хортовйй, хортйчий. 
ХОРУГВА, ХОРУГОВ, гвй, ж., 

заст. Корогва — прикріплене до 
довгого держала полотнище із 
зображенням святих, яке несуть під 
час хресного ходу. □ хоругбвка. 
ХОРУНЖИЙ, жого, V., іст. І. 

Особа, що носила (охороняла) пра¬ 
пор або корогву війська. 2. Перший 
офіцерський чин у козачих військах 
дореволюційної Росії (підпоручик, 
корнет); особа, що мала цей чин. 
□ хорунжевий, хорунженків, хорун- 
женко, хорунжївна. 
ХОТА, и, ж. Іспанський народний 

танбк. 
ХОТДбГ, а, ч. Смажена гаряча 

сосиска (сарделька) всередині роз¬ 
різаної булочки. 
ХОХА, и, ж. Міфічна істота, якою 

лякають дітей. 
ХОХІТВА, й, ж. Стрепет; збірн. 

стрепети. 
ХОХУЛЯ, і, ж. Водяний комахоїд¬ 

ний звірок з цінним хутром темно- 
бурого кольору; хутро цього звірка. 
□ хохулевий. 
ХРАМ, у. ч. 1. Споруда, де відбу¬ 

ваються релігійні обряди. * хрй- 
мйна. 2. Релігійне свято на честь 
певного святого або знаменної ре¬ 
лігійної події. 3. перен. Місце, яке 
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викликає почуття глибокої пошани. 
А Храм мистецтв (а) — про театр, 
музей і т. ін.; Храм на^ки — про уні¬ 
верситет, інститут тощо. □ храмовйй, 
храмбвник, храмування, храмувати. 
ХРАП1, а, ч. Нижня і середня 

частини перенісся коня, вола тощо. 
Ф* Мати храп на кого— сердитися 
на когось; зазіхати на кого-небудь, 
щось. • храпа. 
ХРАП2, у, V., розм. І. • хропіння. 

2. • хрипіння. 
ХРАП3, а, ч. 1. Пристрій для 

піднімання вантажів. 2. Виступ на 
рухомих частинах механізму для їх 
зупинки і фіксації. Д Храповйй 
механГзм. • храповйк. □ храповйй. 
ХРЕБЕТ, бта, ч. 1. Осьовйй ске¬ 

лет хребетних тварин і людини. 
• хребтйна. 2. Спина людини і тва¬ 
рини, верхня частина (хвилі, валу 
тощо); гірське пасмо; корінець книж¬ 
ки (діал.). □ хребетний, хребець, 
хребтовий, хребтоплав, хребцевий. 
ХРЕСТ, а, ч. 1. Предмет і символ 

культу християнської релігії; моли¬ 
товний жест християн. Ф* Мир хре¬ 
щений. Д Хрещена дочка, хреще¬ 
на мати, хрещена сестрй, хрещений 
б&тько, хрещений брат, хрещений 
син. □ хрещеник, хрещениця, хре¬ 
щення, хресний, хрестатий, хрестато, 
хрестець, хрестик, хрещик, хрести¬ 
ковий, хрестйльний, хрестйльниця, 
хрестйльня, хрестйни, хрестйнний, 
хрестйтель, хрестйти, хрестйтися, хрест- 
навхрест, хрестовйдний, хрестовйд- 
но, хрестбвий, хрестовйк, хрестовйна, 
хрестовйння, хрестоносець, хрестопо¬ 
дібний, хрестоподібно, хрестоцвітий, 
хрещастий, хрещатенький, хрещатий, 
хрещато, хрещений, хрещений, хрещен¬ 
ський. 
ХРИП, у, ч. Сиплий звук, який ви¬ 

дається при утрудненому диханні, не¬ 
здоровому чи пересохлому горлі тощо; 
говоріння голосом, що втратив чисто¬ 
ту і звучність; шум у грудях при хво¬ 
рих легенях. Ф* Хрйпи відбйти (одбй- 

ти) — пошкодити легені. □ хрипін¬ 
ня, хрипіти, хрипкенький, хрипкйй, 
хрйпкість, хрйпко, хрипкуватий, хрип¬ 
кувато, хриплйвий, хриплйво, хрйплий, 
хрйплість, хрйпло, хриплуватий, хрип¬ 
лувато, хрипнути, хрипота, хрипотіння, 
хрипуватий, хрипуватість, хрипун, хри¬ 
пуха, хрипучий. 
ХРИСТИЯНСТВО, а, с. 1. Релі 

гія, що ґрунтується на вірі в Ісуса 
Христа як боголюдини, який зійшов 
на землю і прийняв страждання за¬ 
ради спасіння людства. 2. збірн. 
Християни, православний народ. 
3. Поведінка, звички, свідомість, 
властиві християнинові. // □ хрис¬ 
тиянин, християнізація, християні¬ 
зований, християнізувати, християні¬ 
зуватися, християнка,християнський, 
Христовий, христолюбець, христолю- 
бйвий, христолюбний, христопрода¬ 
вець, христосатися, христбсик, хрис- 
тбсування,христбсуватися. 
ХРИСТОС, Христа, ч. Назва Спа- 

сителя Ісуса; ікона з образом Ісуса. 
Ф- Жйти Христа ради — жити мило¬ 
стинею, подаянням; Христбм-Ббгом 
молйти — дуже просити, благати; 
Христбс воскрбс(е)! — привітання 
віруючими один одного протягом 
40 днів з Великодня; Христбс з то- 
ббю (з вами, з ним і т. ін.)—поба¬ 
жання благополуччя, щастя, спокою; 
хай буде так; згода; не бажаю спере¬ 
чатися. 
ХРЙЯ, ї, ж. Промова на задану 

тему, складена за певними прави¬ 
лами; правила та прийоми складан¬ 
ня такої промови в риториці. 
ХРОБАК, а, ч. Личинка комах, яка 

живе в землі; личинка жука-шкірої- 
да; шашіль; робак. • черв’як. □ хро- 
бакбвий, хробацтво, хробачйсько, 
хробачливий, хробачний, хробачня, 
хробачок, хробаччя. 
ХРОКАЛО, а, с. Рибальське зна¬ 

ряддя, яким бовкають по воді, за¬ 
ганяючи в невід сонну рибу. □ хро¬ 
кання, хрбкати, хрокйч, хрбкнути. 
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ХРОНІК, а, ч. Хронічно хворий, ти, хрупостіння, хрупостіти, хрупо- 
□ хронічка. тіння, хрупотіти, хрупотйва. 
ХРОНІКА,и,ж. 1.Літопис.2.Літе- ХРУСЬ, ХРУСЬ-ХРУСЬ , виг. 

ратурний твір про історію подій, Звуконаслідування тріску, хруско- 
пригод і т. ін. 3. Коротка інформа- ту. □ хруск, хрускання, хрускати, 
ція про сучасні події в засобах ма- хрускіт, хрускотіти, хрускотлйвий, 
сової інформації. 4. Документальний хруснути, хруст, хрустй, хрустик, хру- 
фільм про реальні події. // □ хроні- стіння, хрустіти, хрусткйй, хрущати, 
кальний, хронікальність, хронікар, хрущики, хряск, 
хронікер, хронікерка, хронікерський, ХРУЩ, а, ч., ент. Жук — шкідник 
хроніст, хронограма, хронограф, хро- лісу і саду. □ хрущик, 
нографічний, хронографія, хронблог, ХРУЩАК, а, ч.у ент. Жук, личин- 
хронологізація, хронологічний, хро* ки якого живляться харчовими про- 
нологічно, хронологія. дуктами. Л Борошняний хрущ&к. 
ХРОНОМЕТР, а, ч. Точний пере- ХРЮ, ХРЮ-ХРК), виг. Звуко- 

носний годинник спеціального вико- наслідування свиней та деяких 
ристання; старовинна назва кишень- інших тварин. □ хрюкало, хрюкан- 
кового годинника. □ хронометраж, ня, хрюкати, хрюкнути, 
хронометражйст,хронометражйстка, ХРЯП, ХРЬОП, виг. Звуко- 
хронометражний, хронометрйст, наслідування шуму при ударах, 
хронометрйчний, хронометрбваний, поштовхах, вибухах і т. ін. (ужив, як 
хронометрування, хронометрувати, присуди, сл.). □ хряпання, хрйпати, 
хронометруватися, хроноскбп, хро- хрьбпати, хрйпнути, хряпнутися. 
носкопічний. ХРЯЩ, а, ч. І. Гнучка й пружна 
ХРОПІТИ, плю, пйш; ми. хроп- тканина, якою з’єднані частини 

лять і хроптй, пу, пеш; мин. ч. хріп кістяка. □ хрйщик, хрящовйй, хря- 
і хропів, хропла, лб; недок. Видава- щовйна, хрящовйнний, хрящоподіб- 
ти уві сні хрипкі звуки; спати, диха- ний, хрящуватий, хрящуватість, 
ючи з такими звуками; іноді — про 2. Крупний пісок, що утворився 
неживі предмети. □ хропнути, хро- з уламків твердих порід. □ хря- 
пун, хропунка, хропуха. щовйй, хрящуватий, хрящуватість. 
ХРУМ, виг., розм. Звуконасліду- 3. Вид сироїжкових грибів, 

вання тріску при розжовуванні їжі. ХТЙВЙЙ, а, е. Який відчуває, ви* 
□ хрумкнути, хрумкотіти, хрумко- ражае, викликає і т. ін. плотський, 
тлйвий, хрумтіння, хрумтіти, хрум- тілесний потяг. □ хтйвість, хтйво. 
тлйвий, хрумчати, хрум-хрум, хрума- ХУГА, и, ж. Сильний вітер зі снігом; 
ти, хрумкати, хрумкйй, хрумкіт. перен. чвара, колотнеча. • хуговій. 
ХРУП, виг., розм. Звуконасліду- ХУТКЙЙ, а, е. Який відбувається, 

вання тріску, хрусту (викор. як при- здійснюється з великою швидкістю; 
судк. сл.). □ хрупання, хрупати, швидкий, скорий. Д Х^тко-х^тко — 
хрупіт, хрупкйй, хрупкість, хрупну- дуже швидко. □ хуткість, хутко. 

ц 
ЦАБЕ, виг. 1. Команда волам по- І ім. невідм. с.у ірон. Людина, що 

вертати праворуч. □ цабекати. 2. вважає себе здатною віддавати 
присл. Праворуч, у правий бік. 3. накази. 
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ЦАнга, и, ж. Пристрій на вер¬ 
статі, яким затискують інструмент 
або деталь, що обробляється. 
□ цанговий. 
ЦАП, а, ч. 1. Козел; перен., ірон. 

Чоловік з неприємним голосом; про 
бородатого або старого чоловіка. 
Ф* Бороді ц&пом — борода, як 
у козла; Скак&ти цйпа — рішуче за¬ 
перечувати щось; Ставати (стйти) 
ц&па (ц&пки, цапком) —здиблюва¬ 
тися. □ цапа, цапеня, цапик, цапйна, 
цапйний, цапйха, цапйщегцапів, цапки, 
цапкбм, цаплений, цапбк, цапувати, 
цап’ячий. 
ЦАР, я, ч. Загальна назва воло¬ 

даря країни, території; монарх краї¬ 
ни. Ф- Без царй в голові — людина, 
яка здатна на несерйозні, безсо¬ 
ромні, нерозумні вчинки. □ царат, 
царевбйвець, царевбйвство, царе- 
вбйвця, царевбйвчий, царевбійниця, 
царевич, царедвбрець, царедвбрка, 
царенко, царенй, царйзм, царик, 
царйст, царйстський, царйти, ца- 
рйха, царйцин, царйця, царів, ца¬ 
рівна, царствений, царственість, 
царствено, царствіе, царство, цар¬ 
ствувати, царствуючий, царський, 
царювання, царювати, царй, ца- 
рьбк. 
ЦАРИНА, и, ж. 1. Край села, 

околиця, вигін, пасовисько, перело¬ 
ги, незайманщина. □ царанин, на¬ 
ринський, царинка, царинний, ца- 
рйнник. 2. Ділянка, галузь, сфера 
діяльності людини. 
ЦВЕНЬКАТИ , аю, аеш, недок., 

розм. 1. Див. цвірінь. 2. Про го¬ 
воріння мовою з великою часто¬ 
тою звуків «ц», «дз». □ цвенькіт, 
цвенькнути. 
ЦВ Й ГАТИ , аю, аеш, недок., 

розм., кого, що. 1. Бити, стьобати, 
шмагати батогом, різками і т. ін. 
• цвігати 2. Фонтанувати, литися стру¬ 
менем. // □ цвйгання, цвйгнути. 
ЦВГКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

Дорікати комусь. Ф- Цвікати в очі 

(у вічі) кому, цвірінькати в бчі 
(у вічі) — висловлювати невдоволен¬ 
ня кому-небудь з чогось. □ цвікнути 
ЦВІРІНЬ, ЦВІРІНЬ-ЦВІРІНЬІ 

виг. Наслідування звуків цвіркуна, 
птахів, дітей. □ цвірінчати, цві¬ 
рінькати, цвіркати, цвенькати, 
цвіготати, цвірінчання, цвірінькан¬ 
ня, цвірінькнути, цвірінькотання, 
цвірінькотати, цвірінькотіти, цві- 
рінькотіння, цвіркання, цвіркати, 
цвіркнути, цвірконути, цвіркотання, 
цвіркотати, цвіркотіти, цвіркотіння, 
цвіркотіти, цвіркун, цвіркунець, 
цвіркунів, цвіркунчик, цвірчання, 
цвірчати. 
ЦВІСТЙ, цвіту, цвітеш, недок. 

1. Відзначатися квітами, що роз¬ 
крилися, розпустилися; мати квіти, 
вкриватися квітами; перен. виділя¬ 
тися чимось яскравим. 2. Про вро¬ 
ду, розквіт сил, здоров’я, вияв ра¬ 
дості, щастя на обличчі; про успіхи 
в житті і діяльності. 3. спец. Укри¬ 
ватися ЦВІЛЛЮ (про стіни будівель), 
мікроводоростями (про водойми). 
// □ цвілий, цвіль, цвіт, цвітіння, 
цвітінь, цвітка, цвіткбваний, цвітку- 
вати, цвітнйй, цвітнйк, цвітбк, цві- 
тбчок, цвітучий, цвіть. 
ЦВЯХ, а, ч. Загострений предмет 

видовженої форми, що використо¬ 
вується для з’єднання частин чого- 
небудь. □ цвяхбваний, цвяховйй, 
цвяхувати, цвяшкбвий, цвяшок. 
цвьох, виг., розм. Наслідуван¬ 

ня звуку від удару батогом, різкою. 
□ цвьбхати, цвьбхкати, цвьохнути. 
ЦЕБЕНГТИ, нйть, недок., розм. 

Із силою виливатися, литися силь¬ 
ним струменем (про кров). • ЦИ- 

беніти. 
ЦЕБЕР, цебра, ч. Велика дерев’я¬ 

на або металева (рідше) посудина, 
яка використовується в побуті й на 
виробництві; велике відро. □ цебер¬ 
ка, цеберко, цебрик, цебрб. 
ЦЕДРА, и, ж. Зовнішній шар 

кірки плодів цитрусових; висушена 
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й подрібнена апельсинова та лимон¬ 
на кіркаі яка служить як прянощі. 
ЦЕЗІЙ, ю, ч. М’який лужний ме¬ 

тал, що використовується переваж¬ 
но у виробництві фотоелементів. 
□ цезієвий. 
ЦЕЗУРА, и, ж. Пауза всередині 

віршованого рядка (у гекзаметрі 
зокрема); межа між частинами му¬ 
зичного твору. □ цезурний. 
ЦЕЙС, а, V., розм. Оптичний при¬ 

лад виробництва німецької фірми 
«Цейс». □ цейсівський. 
ЦЕЙТНОТ, а, ч. Брак часу в ша¬ 

хах; перен. нестача часу в якійсь 
справі. □ цейтнбтний. 
ЦЕЙХГАУЗ, у, ч. Військовий 

склад зброї та амуніції. 
ЦЕЛІБАТ, у, ч. Обов’язкова без¬ 

шлюбність католицького духовен¬ 
ства і православного чернецтва. 
ЦЕНЗ, у, ч. Умови допущення 

особи до користування певними по¬ 
літичними правами; вимоги до 
підприємства, задоволення яких 
дозволяє внесення його в економіч¬ 
ний реєстр. □ цензовий. Д Цензо¬ 
ва промисловість. 
ЦЕНЗОР, а, ч. Офіційна особа, 

яка здійснює нагляд за друком, ви¬ 
ставами в театрі і т. ін. □ цензор- 
ство, цензорський, цензору вати, цен¬ 
зура, цензурний, цензурність, 
цензурований, цензурування, цензу¬ 
рувати, цензуруватися. 
ЦЕНОЗ, у, ч. Історично сформо¬ 

вана флора і фауна певної місце¬ 
вості. 
ЦЕНТ, а, ч. Дрібна монета 

в США, Канаді та деяких інших 
країнах. □ центовий. 
ЦЕНТР, ч. 1. род. а. Точка пере¬ 

тину уявних осей, ліній у матем. 
фігурі, точка зосередження певних 
відношень у фізичному тілі, деталь, 
що підтримує заготовку в токарно¬ 
му верстаті. Центр вагй — щось 
основне в чому-небудь 2. род. у. 
Середина, середня частина шахової 

дошки, країни, населеного пункту 
тощо. 3. род. у. Осередок, гео¬ 
графічне місце зосередження керів¬ 
ництва, діяльності; те, що найголов¬ 
ніше, основне, чому підпорядко¬ 
вується все інше; нервові клітини, 
які регулюють певну функцію 
організму; партії, парламентські 
угруповання ні праві, ні ліві. 
□ централ, централізація, цент¬ 
ралізм, централізбваний, центра- 
лізбвано, централізувати, централі¬ 
зуватися, централіст, централістй- 
чний, нейтралістський, центрілка, 
централь, центральний, цент¬ 
ральність, центрйзм, центрйст, цен- 
трйстський, центрйчний, цент- 
рйчність, центрівка, центрбваний, 
центровйй, центровйк, центроплан, 
центрофбрвард, центрувальний, 
центрування, центрувати(ся). 
ЦЕНТРИФУГА, и, ж. Машина, 

прилад, в яких відцентрова сила 
поділяє сипкі тіла чи рідини на 
складові; тренувальне знаряддя кос¬ 
монавтів. □ центрифугальний, цен¬ 
трифугування, центрифугуватися). 
ЦЕП, у, ч. І.# ланцюг. Як 

(ніби, немов і т. ін.) із цілу зірва¬ 
тися — вести себе, діяти, рухатись, 
не володіючи собою. Д Цепний (це- 
повйй) соб&ка (пес). □ цепбк. 
ЦЕПЕЛГН, а, ч. Дирижабль 

з металевим каркасом, обтягнутим 
тканиною. 
ЦЕРБЕР, а, ч. 1. Міфічний три¬ 

головий злий пес із хвостом і гри¬ 
вою з гадюк, який охороняє вхід 
у царство мертвих. 2. перен. Лютий 
і пильний охоронець. 
ЦЕРЕМОНІЯ, ї, ж. Порядок 

здійснення якого-небудь обряду, сам 
обряд; умовності в поведінці, ети¬ 
кет. 4- Без [усйких] церембній; Без 
(усйкоТ] церембнії — не дбаючи 
про дотримання правил поводжен¬ 
ня з іншими людьми. □ церембни- 
тися, церемоніал, церемоніальний, 
церемоніальність, церемоніально, 
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церемоніймейстер, церемонІйний, 
церемонний, церемонність, цере¬ 
монно. Л Церемоніальний марш — 
урочисте проходження військових 
колон під музику. 
ЦЕРКВА, и, р. в. ми. кбв, ж. 

Релігійна організація духівництва 
і віруючих. • храм. Будівля, в якій 
відбувається християнське богослу¬ 
жіння. □ церківця, церков, церко¬ 
виця, церковка, церкбвний, церкбв- 
ник, церкбвниця, церкбвницький, 
церкбвність, церковнопарафіяльний, 
церковноприходськйй, церковносло- 
в’янщина, церковнослужйтель, цер- 
ковнослужйтельський, церковця. 
ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНІЗМ, а, ч. 

Мовне явище, успадковане з цер¬ 
ковнослов’янської мови. □ церков¬ 
нослов’янський. 
ЦЕСАР, я, ч. • цісар, кесар. 

□ цесаревич, цесарів, цесарівна, 
цесарський; цісарець (цесарець), 
цісарйзм, цісарів, цісарство, ці¬ 
сарський, цісарювання, цісарю- 
вати. 
ЦЕСАРКА, и, ж. Свійський птах 

ряду курячих родини фазанових. 
□ цесарниця, цесарочка, цесарчин, 
цесаря. 
ЦЕХ, у, міси, у цеху, ч. 1. Серед- 

ньовічне об’єднання ремісників за 
фахом. □ цеха, цехівщйна, цех- 
майстер, цехмістер, цеховйй, цехо- 
вйк. 2. Частина, відділ промисло¬ 
вого підприємства; приміщення 
такого відділу. □ цехівка, цехкбм, 
цехкомітет, цеховйй. 
ЦЙ БА, и, ж., діал. Довга нога. 

□ цибань, цибати, цибатий, циб¬ 
нути. 
ЦИБОК, бка, V., розм. Стебло 

цибулі, висадженої на насіння; 
стрілка. • цибук. 
ЦИБУК, а, ч. Порожнистий 

стержень люльки, крізь який втя¬ 
гується тютюновий дим, люлька для 
куріння, гільза цигарки. • чубук. 
□ цибушбк. 

ЦИБУХ, а, ч. Живець виноград, 
ної лози, який використовується для 
вегетативного розмноження вино¬ 
граду. • чубук. 
ЦИВІЛІЗАЦІЯ, ї, ж. 1. Рівень 

суспільного розвитку, духовної і ма¬ 
теріальної культури; сучасна куль¬ 
тура, прогрес, освіта. 2. Третій 
ступінь розвитку людської культу¬ 
ри, після дикунства й варварства. 
□ цивілізатор, цивілізаторський, 
цивілізбваний, цивілізбваність, ци¬ 
вілізуватися). 
ЦИВІЛЬНИЙ , а, е. 1. Який сто¬ 

сується юридичних відносин грома¬ 
дян між собою і з органами дер¬ 
жави. 2. Невійськовий, який не 
стосується військових справ. 3. Не- 
церковний, недуховний, світський. 
□ цивіліст, цивілістика. 
ЦИГЕЙКА, и, ж. Хутро зі шкури 

овець цигейської породи. □ цигей¬ 
ковий. 
ЦИГЙ КАТИ , аю, аєш, недок., 

розм. Видавати одноманітні негар¬ 
монійні звуки на музичних інстру¬ 
ментах, також про комах. □ цигйк- 
нути. 
ЦИДУЛА, и, ж., розм. Записка, 

коротенький лист. • цидулка. □ ци¬ 
дулочка. 
ЦИКАДА, и, ж. Комаха, самці 

якої видають характерне сюрчання. 
• цикадка. □ цикадкові, цикадовий. 
ЦЙКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

1. Видавати звуки, що нагадують 
звук «ц». 2. Погрозливо гримати 
на когось, зупиняти кого-небудь 
або забороняти щось, промовляючи 
«цить», «цс». Цйкати крізь 
(чбрез) з;уби — плювати крізь зуби 
з характерним свистячим шумом. 
□ цйкнути. 
ЦИКЛ, у, ч. 1. Повторювана су¬ 

купність робіт, дій, явищ. 2. Певна 
група наук, навчальних дисциплін; 
ряд художніх творів, об’єднаних 
спільністю персонажів, темати¬ 
ки. □ циклізація, циклічний, цик- 
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лїчність, циклічно, цикловйй, цик¬ 
лограма, циклографічний, цикло¬ 
графія, циклбїда, циклоїдальний, 
циклоїдний, циклувати. 
ЦИКЛАМЕН, у, ч. Альпійська 

фіалка, багаторічна трав’яниста 
рослина з великими яскравими 
квітами. 
ЦИКЛОН, ч. 1. род. у, метеор. 

Вихровий рух атмосфери, при яко¬ 
му тиск на периферії більший, 
а в центрі вихору менший, супро¬ 
воджується великою хмарністю та 
опадами; протилежне — антицик¬ 
лон; сильна буря, ураган. 2. род. 
а, техн. Апарат, що за допомогою 
відцентрової сили очищає газове се¬ 
редовище від завислих у ньому 
твердих частинок. □ циклонічний, 
циклонний. 
ЦИКЛОП, а, ч. Міфічний веле¬ 

тень з одним оком на лобі; дрібні 
одноокі рачки прісноводних водойм. 
□ циклопічний. 
ЦЙКЛЯ, і. ж. Сталева загостре¬ 

на пластинка, уживана для повно¬ 
го зачищення дерев’яних поверхонь. 
□ циклювальний, циклювальник, 
циклювання, циклювати, цикльова- 
ний. 
ЦИКОРІЙ, ю, ч. Петрів батіг, 

трав’яниста рослина родини склад- 
ноцвітних; салатна рослина, розме¬ 
лені сухі корені її вживаються як 
домішка до кави або як сурогат 
кави. □ цикбрний. 
ЦИКУТА, и, ж. Вех, трав’яниста 

багаторічна отруйна рослина, рос¬ 
те біля води; отрута, виготовлена з 
цієї рослини. 
ЦЙНІК, а, ч. 1. Послідовник 

давньогрецької філософської 
школи, яка проповідувала неза¬ 
лежність людини від суспіль¬ 
ства, зневагу до духовної куль¬ 
тури, повернення до первісного 
стану. 2. Людина, яка зневаж¬ 
ливо ставиться до загально¬ 
прийнятих норм моралі, етики, 

принципово безсоромна. □ ци¬ 
нізм, ЦИНІЧНИЙ, цинічність, ци¬ 
нічно. 
ЦЙСТРА, и, ж. Старовинний 

струнний музичний інструмент, схо¬ 
жий на сучасну напівовальну ман¬ 
доліну, був поширений у Західній 
Європі до XIX ст. 
ЦИТАДЕЛЬ, і, ж. Фортеця, 

найбільш укріплена частина фор¬ 
теці; в’язниця у фортеці; головний 
опорний пункт, центр, твердиня. 
□ цитадельний. 
ЦИТАТА, и, ж. Уривок тексту, 

мелодії тощо, використаний в іншо¬ 
му творі без змін, як копія. □ цитат- 
ка, цитатний, цитатник, цитатницт¬ 
во, цитація, цитований, цитування, 
цитувати(ся). 
ЦЙТРА, и, ж. Струнний щипко¬ 

вий музичний інструмент, що має 
вигляд фігурної скриньки із грифом 
з металевими ладами. 
ЦЙЦЕРО, нев/дм., с. Назва од¬ 

ного з друкарських шрифтів, розмір 
якого дорівнює 4,51 мм. 
ЦІВІКАТИ, а є, недокрозм. Ви¬ 

давати звуки «ців-ців» (про го¬ 
робців, синичок тощо). □ цівкати, 
цівкіт, цівкнути, цівкотіти. 
ЦГВКА, и, ж. 1. Тонкий струмінь 

води або якоїсь рідини; безперерв¬ 
ний потік сипкої речовини, диму, 
повітря; вузька смуга світла. 

Смикнути цівкою — випити ал¬ 
когольних напоїв. 2. текст. Шпуль¬ 
ка для намотування ниток. Л Сукй- 
ти цівкй — намотувати на шпульки 
пряжу. 3. Частина ложа вогнепаль¬ 
ної зброї, ствол вогнепальної зброї. 
4. Трубчаста кістка ноги птахів. 
□ цівковйй, цівочка. 
ЦІДЙТИ , джу, ДИШ. НЄДОК. 1. ЩО 

Пропускати рідину через сито, по¬ 
лотно тощо для очищення; перен. 
пропускати помалу світло, повітря. 
2. Наливати, зливати рідину тонким 
струменем. 3. Безперервно лити, 
текти. 4» Цідйти кров (ріки кро- 
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ві) — убивати людей. 4. Повільно 
пити рідину. 5. Говорити неохоче, 
недбало. □ ціджений, цідилка, 
цідйлко, цідйло, циділок, цідйльний, 
цідйльник, цідйльце, цідйтися, 
цідіння. 
ЦІКАВИТИ , влю, виш; мн. 

цікавлять; недок., що. Привертати 
чиюсь увагу, викликати інтерес, за¬ 
хоплення, приваблювати. □ ці- 
кавенький, цікавий, цікавитися, 
цікавість, цікаво. 
ЦІЛИЙ, а, е. 1.Такий, від якого 

нічого не відокремлено, повний, 
який не був у користуванні; весь від 
початку до кінця. 2. Значний за роз¬ 
міром, складний за змістом. 3. Не 
пошкоджений, не драний, який збе¬ 
рігся. Голова ціла — живий, не 
вбитий; Живйй та цілий; Цілий 
і здоровий; Цілий і неушкбдже- 
ний — перебуває в доброму здо¬ 
ров'ї, живий. □ ціленький, ціле¬ 
сенький, ЦІЛІСІНЬКИЙ, цілісний, 
цілісність, цілісно, цілість, ціл- 
кбвий, цілковйтий, цілковйто, 
цілкбм, цілоденний, цілоденно, ціло- 
добовйй, цілодоббво, цілокраїй, 
цілонічний, цілорічний, цілорічно, 
цілотижневий, цілушка, цільний 
(суцільний), цільність. 
ЦГЛИК, а, ч. Прицільне присто¬ 

сування на зброї. 
ЦІЛЙК, а, ч. Незаймана, неора- 

на, неїжджена земля. • цілина. □ ці- 
лйнний, цілйнник, цілйнність. 
ЦІЛИТИ , лю, лйш, недок., що 

і без додатка. Виліковувати, ви¬ 
гоювати. □ цілйтель, цілйтелька, 
цілючий, цілючість, цілюще, цілю¬ 
щий, цілющість. 
ЦІЛЬ, і, ж. 1. Предмет, місце, 

істота, мішень, куди спрямовуєть¬ 
ся постріл, удар, кидок тощо. 2. 
Мета; чого прагнуть, чого намага¬ 
ються досягти. Мбти ціль — мати 
на меті (метою). □ цілити(ся), 
цілкйй, цілкість, цілко, цілйти(ся), 
ЦІЛЬНИЙ, цільно, цільовйй. 

цГпити, плю, пиш; мн. ціплять; 
недок. Міцно, щільно затискати, 
здавлювати. Морбз ціпить — дуже 
холодно. 
ЦМОК, ЦМОК-ЦМ0К, виг., 

розм., ужив, як присудк.сл. 1. На¬ 
слідування уривчастого звуку від 
хлюпання. 2. Поцілунок, звук по¬ 
цілунку. □ цмбкання, цмбкати, 
цьом, цьбмати, цмакання, цмака- 
ти, цмакнути, цмбкатися, цмбкіт, 
цмбкнути(ся), цьбмкання, цьомкати, 
цьбмкнути. 
ЦНОТА, и, ж. Доброчес¬ 

ність, непорочність. Загу- 
бйти цнбту — втратити невин¬ 
ність. □ цнотлйвий, цнотлйвість, 
цнотлйво. 
цок, цок-цОк, виг., розм., 

ужив, як присуди, сл. Наслідуван¬ 
ня звуків, що виникають при зіт¬ 
кненні твердих, пружних предметів. 
□ цбкання, цбкати(ся), цбкіт, цоко¬ 
тати, цокотіти, цбкнути(ся), цокотін¬ 
ня, цокотлйвий, цокотнеча, цокотнй, 
цокотнява, цокотун, цокотуха, цоко¬ 
тушка. 
ЦОКОЛЬ, ч. 1. род. ю. Підніжжя, 

низ зовнішньої стіни будови, по¬ 
стамент скульптури; обніжжя, 
підошва гори. 2. род. я. Частина 
електричної лампи. □ цбкольний, 
цокольбк. 
ЦОПНУТИ, ну, неш, док., розм. 

Сильно вдарити. 
ЦУГЦВАНГ, у, ч., шах. Такий 

стан гри в шахи, коли шахіст виму¬ 
шений робити невигідні для себе 
ходи. 
ЦУНАМІ, нев/дм., с. Велика хви¬ 

ля, що виникає в океані від підвод¬ 
ного земелетрусу і руйнує берегові 
споруди. 
ЦУПИТИ, плю, пиш; мн. цуп¬ 

лять; иедок., розм., що. 1. Тягти, не¬ 
сти з певними зусиллями, волочи¬ 
ти. 2. Привласнювати чуже майно, 
гроші, красти. □ цупитися, цупкень¬ 
кий, цупкйй, цупкість, цупко, цуп- 
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рикувати. Л Цупка вода — вода, 
ідо містить багато вапняних солей. 
ЦУРАТИСЯ , аюся, аешся, недок., 

кого, чого. Триматися осторонь, уни¬ 
кати когось, чого-небудь. □ цурати, 
цурання. 
ЦУРКА, и, ж. Цурпалок, коротка 

деревина, тріска; загострена з одно¬ 
го боку паличка, якою в’яжуть сно¬ 
пи; паличка — ґудзик в селянсько¬ 
му одязі; кругла паличка, гостра 
з обох боків, для дитячої гри. Ц^р- 
ка [навіки] кому, чому— кінець 
кому-, чому-небудь. □ цуркйй, цу¬ 
рочка, цурпалка, цурпалля, цурпа¬ 
лочка, цурпалочок, цурупалля, цу¬ 
рупалок, цурупалочок. 
ЦУЦИК, а, ч. 1. Маленький со¬ 

бака; собака. 2.перен. Маленька 
істота, дитина. Бігати, як ц^цик 
(цуциком) за ким — із почуття 
відданості, любові невідступно хо¬ 
дити за кимось; Цуцика крутйти — 
упиратися, ламатися, позувати; 
Як цуцик на вірьбвці (на ланцюгу 
і т. ін.) — про того, хто з якоїсь 
причини або не може, або не хоче 
вільно рухатися. 
ЦЬВОХ, виг., розм., як присудк. 

сл. Наслідування звуку сильного 
удару чимось гнучким по свій¬ 
ських тваринах: конях, волах тощо. 
□ цьвохкання, цвьбхкати, цьвохко- 
тіти, цьвбхнути. 

ЦЬКУВАТИ, ую, уєш, недок., 
кого, що, ким і без додатка. Спуска¬ 
ти для нападу на когось собак або 
іншого звіра; знущатися з когось, 
підбурювати проти кого-небудь. 
□ цькований, цькування. 
ЦЮК, ЦЮК-ЦЮК, виг., розм., як 

присудк. сл. Наслідування звуку від 
удару об що-небудь. □ цюкання, 
цюкати(ся), цюкнути. 
ЦЯМРИНА, и, ж. Верхня части¬ 

на колодязного зрубу, складеного 
з дерев’яних колод; одна така ко¬ 
лода. □ цямринка, цямриння, цям¬ 
рувати. 
ЦЯПАТИ *, аю, аеш, недок., що, 

діад. 1. Брати, черпати потроху. 
2. Доїти. 3. Падати, литися крапля¬ 
ми. 4. Стукати, бити. 
ЦЯПАТИ2, аю, аеш, недок., розм. 

• пищати. 
ЦЯТКА, и, ж. Маленька латка 

з іншим забарвленням на чому- 
небудь, мітка, слід; щось ледь по¬ 
мітне здаля. До цйти; до цйточ- 
ки — цілком, повністю, вичерпно; 
Ні (ані) цйти (цятйни, цйточки, 
цятйночки) — нікого, нічого, 
ніскільки; Дивйтися (вдивлятися 
і т. ///.) в одн^ цйтку — застигло 
дивитися кудись, на щось. □ цйта, 
цятйна, цятйнка, цятйночка, цят- 
кбваний, цяткування, цяткувати, 
цйточка. 

ЧАБАН, а, ч. • вівчар. 
□ чабаненко, чабанець, чаба¬ 
нити, чабанйха, чабанів, ча¬ 
бан і вна, чабанка,чабанство, 
чабанський, чабанування,чаба¬ 
нувати, чабанчук, чабаня, ча¬ 
барня. 
ЧАБАРАШКА, и, ж. Український 

народний побутовий танець, пісня 
до нього. 

ЧАБ£Р, бру, ч. Запашна трав’я¬ 
ниста або напівчагарникова росли¬ 
на. • чабрик, щебрушка. 
ЧАВЙТИ, влю, виш; ми. чавлять; 

недок., що. Наступати на щось, за¬ 
топтувати, роздавлювати; вижима¬ 
ти (сік). □ чавлений, чавлення, ча- 
вучити. 
ЧАВЙЧА . і, ж. Промислова 

морська риба родини лососевих. 

28 Тлум словник укр мови 
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ЧАВКАТИ, зіо, аєш, недок. Про¬ 
сочуватися (про болото, грязь) з ха¬ 
рактерними звуками чмокання, хлю- 
пання; жувати, плямкаючи. 
□ чавкання, чавкнути, чавкотіти; 
чвякати. 
ЧАВУН, ч. 1 . род. у. Сплав залі¬ 

за з вуглецем. -б Немов чавунбм 
налйтий — надзвичайно важкий 
(про частини тіла). 2. род. а. Посу¬ 
дина, горщик з такого металу. □ ча¬ 
вунець, чавунйще, чавунка, чавун¬ 
ний, чавунник, чавунбвий, чавунок, 
чавуноливарний, чавуноливарник, 
чавуноплавйльний, чавунчик. 
ЧАГАРНЙК, а, ч. Зарості дерев’¬ 

янистих кущових рослин. • чагар, 
чагарі, чагарникй. Д Чагарникбвий 
плуг — плуг для цілинних, перело¬ 
гових та під чагарником земель. 
□ чагарникбвий. 
ЧАД, у, ч. 1. їдкий, задушливий 

дим, газ, який виділяється при по¬ 
ганому горінні палива; п’янкий за¬ 
пах квітучих рослин; перен. те, що 
дурманить, паморочить голову. 2. 
перен. Стан запаморочення, неяс¬ 
ності свідомості, сп’яніння, самоза¬ 
буття, крайнього збудження (з не¬ 
гативним змістом). б* Б^ти 
(ходйти і т. ін.), як (мов, нембв, 
ніби) у чадУ — бути вкрай запа¬ 
мороченим, неврівноваженим 
у своїх діях. Д Чаднйй газ — 
окис вуглецю, безбарвний отруй¬ 
ний газ. □ чадйти, чадіти, чадіти, 
чаднйй, чадно. 
ЧАКАН, у, ч. Очеретяна росли¬ 

на, рогіз. 
ЧАКОНА, и, ж. Старовинний 

іспанський народний танець із кас¬ 
таньєтами. 
ЧАЛ, у, ч. Причальний канат, 

трос, ланцюг. □ чалення, чалити(ся) 
ЧАЛАП, ЧАЛАП-ЧАЛАП, виг., 

присуди, сл., розм. Наслідування 
шуму, глухого звуку, коли ступають 
з хлюпанням по талому снігу, воді, 
багнистих місцях. □ чалапання, 

чалапати, чалапкати, чалапкання, 
чалапнути. 
ЧАЛИЙ, а, е. Сірий або сіро-ко¬ 

ричневий кінь. 
ЧАН, а, ч. Посудина, що формою 

нагадує діжку або великий бак. 
□ чановйй. 
ЧАПАН, а, ч. Старовинний тюрк¬ 

ський верхній селянський одяг, що 
нагадує жупан, короткий халат. 
ЧАПАТИ, а ю, а є ш, недок., розм. 

Іти повільно, ступати неквапливо. 
ЧАПГТИ, ПІК), ПІЄШ / плю, пйш, 

недок., діад. Нерухомо сидіти, сто¬ 
яти; чатувати, вичікувати зручний 
момент для нападу. 
ЧАПЛІЯ, і\ ж. Залізний гачок з 

дерев’яним держалном, яким пере¬ 
носять гарячі сковороди. □ чаплій¬ 
ка. 
ЧАПЛЯ, і, ж. Болотний дикий 

перелітний птах. 
ЧАПОЛОЧ, і, ж., також напо¬ 

лоть. Багаторічна трав’яниста 
злакова рослина, у харчовій про¬ 
мисловості з нею виготовляють го- 
рілку-зубрівку. 
ЧАПРАК, а, ч. також чепрак. 

Частина тіла і шкури тварин; вов¬ 
няна підстілка під кінське сідло. 
ЧАРА, и, ж. Урочисто про чарку; 

старовинна посудина для вина; міра 
радості чи горя в долі людини, 
■б* Чбра [терпіння] переповнила¬ 
ся — нема сил терпіти. 
ЧАРКА, и, ж. Невелика посуди¬ 

на для пиття вина; заст. келих; 
кількість напою в такій посудині. 
□ чаркнутися, чарковий, чаркуван¬ 
ня, чаркувати(ся). 
ЧАРЛЬСТОН, у, ч. Танець — 

різновид швидкого фокстроту. 
ЧАРТЕР, у, ч. Оренда суден, 

літаків; Л Чартерний рейс. 
ЧАРТИЗМ, у, ч. Масовий рух 

англійських робітників у XIX ст. за 
демократизацію державного ладу- 
□ чартист, чартйстка, чартйстсь- 
кий. 
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ЧАС, у, ч. 1. Міра тривалості того, 
ідо існує, відбувається, здійснюєть¬ 
ся: хвилина чи століття, секунда, 
місяць тощо. 2. Філософська кате¬ 
горія: об’єктивна форма існування 
матерії. □ тимчасовий, часами, ча¬ 
сина, часйнка,часйночка,часовйй, 
часовість, часокількість, часом, ча¬ 
сомір, часбпис, часослов, часослб- 
ведь. 
ЧАСТИЙ, а, е. 1. Який відбуваєть¬ 

ся, з’являється через невеликі про¬ 
міжки часу. 2. Густий, щільний, який 
складається з однорідних предметів, 
що розташовуються близько один 
від одного. □ частенький, частень¬ 
ко, частесенько, частйти, частівка, ча¬ 
стісінько, частість, частішання, час¬ 
тішати, часто, частокіл, частота, 
частотний, частотність, частотомір, 
частушка. 
ЧАСТИК, а, ч. У рибній промис¬ 

ловості — уся риба, крім осетро¬ 
вих, лососевих, оселедців та деяких 
інших. □ частикбвий. 
ЧАСТИНА, и, ж. Складова оди¬ 

ниця, елемент цілого. □ частйнка, 
частйнний,частйночка,частка, част¬ 
ковий, часткбвість, частково, часточ¬ 
ка, часточкбвий. 
ЧАСТУВАТИ, ую, уєш, НЄДОК., 

кого, чим. Пригощати кого-небудь 
чим-небудь. □ частування, частува¬ 
тися, частунок. 
ЧАСТУХА, и, ж. Багаторічна бо¬ 

лотяна трава. □ частухові. 
чАти, чат, ми., рідше одн. чата, 

и, ж. Група людей, які несуть вар¬ 
ту; сторожовий загін війська. □ ча¬ 
тівня, чатбваний,чатовйй, чатуван¬ 
ня, чатувати, чатуючий. 
ЧАУШ1, а, ч. Правовий служи¬ 

тель у Туреччині. 
ЧАУШ2, у, ч. Сорт столового ви¬ 

нограду. 
ЧАХ, ЧАХ-ЧАХ-ЧАХ, виг., при¬ 

суди. сл. Наслідування звуку машин¬ 
них вихлопів. □ чахкання, чахкати, 
чахкотіти, чахнути. 
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ЧАХЛИЙ, а, е. Який погано рос¬ 
те, в’яне, сохне, кволий, слабосиль¬ 
ний. □ ч&хлість, ч&хнути. 
ЧАША, и, ж. Старовинна посу¬ 

дина округлої форми для пиття. 
Ф Випивати (вйпити) [дббру, 
гірку] повну [всю] чашу до дна — 
зазнати багато страждань; Класти 
(покласти) на чашу вагй — вико¬ 
ристовувати що-небудь. □ чашеч¬ 
ка. чашка, чашковйй, чашник, 
чашолистбк, чашоподібний, чашеч¬ 
коцвітий. 
ЧАШИНА, и, ж., заст. Верхня ча¬ 

стина ярма, що лежить на шиї вола. 
• чашовина. 
ЧВАК, ЧВАК-ЧВАК, виг., як 

присуди, сл. Наслідування звуку, 
що супроводжує ходіння по боло¬ 
ту, багнистих місцях. □ чавкати, 
чвакання, чвакати, чвакнути, чва¬ 
котіти. 
ЧВАЛ, у, ч. Галоп, швидкий біг 

навскач. □ чвалати, чвалувати, 
чвалом. 
ЧВАЛАТИ, аю, аєш, не док., розм. 

Іти повільно, брести, важко сту¬ 
пати, створюючи шум, шару¬ 
діння. 
ЧВАНИТИСЯ, нюся, нишся. 

Вихвалятися ким-, чим-небудь, ви¬ 
являти пиху, бундючитися. □ чван- 
лйвий, чванлйвість, чванлйво, чван¬ 
ство, чвань, чванькб, чваньковйтий, 
чваньковйто, чванькуватий, чвань¬ 
куватість, чванькувато. 
ЧВАРИ, чвар, ми. (одн. чвара, 

и, ж.). Суперечки, сварки, розлад, 
колотнеча між людьми, у сім’ї. 
□ чварний. 
ЧВЕРТЬ, і, ж. Одна з чотирьох 

рівних частин чогось цілого: годи¬ 
ни, навчального року, Місяця, ноти 
(муз.) □ чвертка. 
ЧВИР, у, ч. Нагар з тютюну 

в люльці, мундштуці; діал. залиш¬ 
ки при цукроварінні. 
ЧВИРК, виг., розм., як присуди, 

сл. Наслідування звуку, що супро- 
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воджуе спльовування крізь зуби, 
просочування твані під ногами, 
бризкання рідини підтиском тощо. 
□ чвиркання, чвиркати, чвйркну- 
ти, чвіркати, чвїркнути. 
чеберЯти, йю, йєш, недок., 

чим і без додати., розм. Робити 
часті рухи ногами, руками тощо; 
пересуватися, рухатися в такий 
спосіб. 
ЧЕБРЕЦЬ, ю, ч. Дикоростуча 

напівкущова медоносна рослина, 
• чебрик, чебчик. □ чебрецевий. 
ЧЕГЛИК, а, ч. Лісовий хижий 

птах. 
ЧЕК1, а, ч. Документ про сплату 

або видачу грошей у банку, в крам¬ 
ниці. 
ЧЕК2: Як на чек;/, розм. — пе¬ 

ребувати насторожі, очікувати по¬ 
стійно чогось неприємного. 
ЧЕКА», й, ж. Стержень, яким за¬ 

кріплюють з'єднання частин машин 
і механізмів; запобіжник ручної 
гранати. 
ЧЕКА2, невідм., ж. Озвучення 

російської абревіатури «ЧК» («над¬ 
звичайна комісія ...»). □ чекіст, че¬ 
кістка, чекістський. 
ЧЕКАЙ, а, ч. 1. Старовинна руч¬ 

на зброя, келеп — загострений 
молот з довгим держаком. 2. Кар¬ 
бівка, інструмент чеканника. □ че¬ 
канення, чеканити, чеканка, чеканний, 
чеканник. 3. діад. Кирка. 
ЧЕКАТИ, аю, аєш, недок., кого, 

чого, на кого — що і без додатка. 
Розраховувати на зустріч з кимось, 
бажати появи, приходу когось, 
здійснення чогось; мати терпіння 
висидіти на певному місці, затри¬ 
матися де-небудь перед можливою 
зустріччю з кимсь, появою кого-, 
чого-небудь, здійснення чогось. 
□ чекальний, чекально, чекальня, 
чекання,чекатися. 
ЧЕЛЮСТІ, ів, мн. Передній отвір 

кухонної печі, також плавильної 
печі і горна. 

ЧЕЛЯДЬ, і, ж., збірн. 1. іст. За¬ 
лежне від феодала населення фео¬ 
дальної вотчини; панська прислуга. 
2. заст. Молодь, весільні гості мо¬ 
лодої; жінки, дівчата; члени однієї 
родини. Біла челядь — жінки 
(дівчата і заміжні). □ челядйн, че- 
лядйна, челядйнець, челядйнка, че- 
лядйнський, челядка, челядна, че¬ 
лядник, челядникувати, челядниця, 
челядницький, челядня, челядонька. 
ЧЕМЕРЙЦЯ, і, ж. Багаторічна 

отруйна трав’яниста рослина. Че- 
мерйці об’їстися — одуріти. 
ЧЕМЕРГВКА, и, ж. Горілка, на¬ 

стояна на чемериці. 
ЧЕМНИЙ, а. е. Ввічливий, лю¬ 

б’язний, шанобливий. □ чемненький, 
чемненько, чемність, чемно. 
ЧЕПУРНЙЙ, а, е. Ч истий, аку¬ 

ратний, охайний. □ чепурйстий, че- 
пурйстість, чепурйти, чепурйтися, 
чепуріння, чепуркуватий, чепур¬ 
ненький, чепурненько, чепурність, 
чепурно, чепурун, чепуруха, чепу¬ 
рушечка, чепурушка. 
ЧЕПГГА, и, ж. Рукоять, держак 

плуга. Братися за чепіги — прий¬ 
матися за роботу, починати госпо¬ 
дарювати. 
ЧЕПРАГА, и, ж. Металева при¬ 

крашена пряжка для пояса. 
ч£рва, и, ж. Масть у гральних 

картах. • чйрва. □ червовий, чир- 
вбвий. 
ЧЕРВА, й, ж., збірн., розм. Чер¬ 

ви, личинки комах. 
ЧЕРВЕНЬ1, вня, ч. Шостий мі¬ 

сяць календарного року. • червець. 
□ червневий, червцевий. 
ЧЕРВЕНЬ2, вня, ч. заст. Густа 

червоно-коричнева фарба. • чер¬ 
вінь. □ червінка, червінька, чер- 
вінькбвий, червінькбво, червлений. 
ЧЕРВЕЦЬ, червця, ч. 1. Хобот¬ 

на комаха, що живиться соками 
рослин, небезпечний шкідник. 2. 
Яскраво-червона фарба, виготов¬ 
лена з барвної речовини, наявної 



червити 869 ЧЕРК 

в тілі самки цієї комахи. □ черв¬ 
цевий, червчатий,червчатка, черв- 
чаточка. 
ЧбРВИТИ, вить; ми. червлять; 

недок. Плодити черву. 
ЧЕРВИЦЯ, і, ж. Гусінь шкідли¬ 

вого нічного метелика. 
ЧЕРВІНЕЦЬ, нця, ч. Загальна 

назва іноземних золотих монет у до- 
петровській Росії; золота монета 
царської Росії; грошовий знак СРСР 
у 1922—1947 рр. □ червінчик. 
чЄрвінь, веню, ч. Рум’янець на 

обличчі. 
ЧЕРВОНИ Й, а, е. Один з основ¬ 

них кольорів спектра, колір крові. 
□ червонавий, червонявий, черво¬ 
настий, червонасто, червонясто, 
червоненький, червбнець(червоно- 
армієць), червонйти(ся), червоніння, 
червбність, червоніти(ся), червоні¬ 
шати, червбно. 
ЧЕРВОНЮК, а, ч. діал. Гриб 

підосичник. 
ЧЕРВОТ0КА, и, ж. 1. Жук, що 

точить дерево. 2. Червйві фрукти, 
падалиця. 
ЧЕРВОТОЧИНА, и, ж. Отвори 

в деревині чи плодах, виточені чер¬ 
вою; • червотбка, черв’як. □ черво¬ 
точинка, червотбчний. 
ЧЕРВЧИК, а, ч. Шкідлива кома¬ 

ха — паразит. 
ЧЕРГОТГТИ, тйть, недок., розм. 

Видавати різкі пронизливі звуки 
(при терті металом по чомусь), скри¬ 
піти. 
ЧЕРЕВО, а, с. 1 . Частина тіла лю¬ 

дини (і тварини) протилежна від 
спини. • живіт. 2. перем. Внутріш¬ 
ня порожнина машини, печі тощо. 
□ череванчик, черевань, череватий, 
черевйна, черевнйй, черевомбвець, 
черевомбвлення, черевомбвниця, 
черевонбгі, череворозтин, черево- 
угбдник, черевоугбдництво, черево- 
угбдниця, черевце. 
ЧЕРЕМУХА (чербмха), и, ж. Де¬ 

ревце або кущ із запашними білими 

квітками й чорними їстівними яго¬ 
дами. • черемшйна. □ черемушка, 
черемховий, черемшйнка. 
ЧЕРЕПАХА, и, ж. Плазун з ро¬ 

говим або шкірястим панцирем, під 
який може ховати короткі кінцівки 
й голову, повільно рухається на 
суходолі, швидше плаває. Ітй 
(повзтй, рухатися і т. ін.) черепа¬ 
хою (як, наче, нен&че, нембв чере¬ 
паха) — переміщатися дуже по¬ 
вільно, незграбно. □ черепаховий, 
черепашачий, черепашеня, черепа- 
шечка, черепашка, черепашковий, 
черепашник. 
ЧЕРЕПЙЦЯ, і, ж. збірн. Випа¬ 

лені глиняні, цементні жолобчасті 
пластинки або плитки, що викорис¬ 
товуються як покрівельний матері¬ 
ал. □ черепйцевий, черепйчина, че- 
репйчка, черепйчний, черепйчник, 
черепйчниця. 
ЧЕРЕПОК, пка, ч. 1. Уламок 

розбитого глиняного, порцеляно¬ 
вого та ін. виробу. 2. Старий, над¬ 
битий, поганої якості невеликий 
горщик, миска і т. ін. 3. спец. 
Стінка глиняного, порцелянового 
і т. ін. виробу. 4. розм., зневажл. 
про череп, голову людини. □ че- 
репбчок, череп’й, череп’яний, че- 
реп’йнка. 
ЧЕРЕС, а, ч. Старовинний широ¬ 

кий шкіряний пояс із порожниною 
для грошей та цінних речей. □ че- 
ресбк. 
ЧЕРЕСЛО, а, с., с.г. Вертикаль¬ 

ний ніж у плузі перед лемешем. 
ЧЕРІНЬ, реня, ч. і рені, ж. 1. Дно 

печі, де горять дрова, де випікають 
хліб, варять страви. 2. Лежанка над 
зводом печі. 
ЧЕРК, виг., розм., присуди, сл. 

Наслідування різкого миттєвого 
звуку з шумом від тертя одного 
предмета об інший; перен., діал. 
мить. □ черкання, черкати, черка¬ 
тися, черкіт, черкнути(ся), черкону¬ 
ти! ся). 
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ЧЕРКАСЙН, у, ч. (рідко черке- 
сйна, и, ж.). Бавовняна сіра ткани¬ 
на. □ черкасйновий,черкесовий. 
ЧЕРНЬ, і, ж. 1. Сплав срібла, 

свинцю, сірки тощо, який викорис¬ 
товують для художнього оздоблен¬ 
ня металевих виробів; процес ху¬ 
дожньої обробки таким сплавом; 
візерунки на металевій поверхні 
цього сплаву. 2. Цінний птах роди¬ 
ни качиних.# чернюк. 3. зневажл. 
Простий народ. 4. Чорнота, чорний 
колір речі. 5. Чорна вугільна фар¬ 
ба органічного походження. 
ЧЕРПАТИ, аю, аєш, не док., що 

і без додатка. Брати, діставати, здо¬ 
бувати рідину або сипку масу з гли¬ 
бини; перен. одержувати наснагу, 
підтримку, натхнення з досвіду, з 
прикладу інших. □ черпак, черпа¬ 
ковий, черпалка, черпальний, чер¬ 
пальник, черпальниця, черпання, 
черпатися, черпачбк, черпнути. 
ЧЕСНИЙ, а, е. Правдивий, 

відвертий, старанний, сумлінний, 
порядний, шановний. Л Чбсний 
хрест (Хрест) — церковне свято (14 
вересня). □ чесність, чесно, чесно¬ 
та, чеснотлйвий, чеснотлйво, честй- 
ти, честолюбець, честолюбний, чес¬ 
толюбність, честолюбство, честь. 
ЧЕЧІТКА, и, ж. 1.Невеликий 

співучий птах. 2. Ритмічний танець 
із частим постукуванням підошви 
й каблука об підлогу; мелодія цьо¬ 
го танцю. 
ЧЕЧУГА , и, ж. Цінна промисло¬ 

ва морська риба, стерлядь. □ че- 
чужка, чечужний. 
ЧИГЙР, я, ч. Величезне колесо з 

черпаками для піднімання води на 
зрошувані ділянки землі. 
ЧЙКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 

1. Різати чимось гострим. 2. Вида¬ 
вати короткі уривчасті звуки «чик- 
чик». □ чйкання, чикнути. 
ЧИМАЛЙЙ, ала, але. Досить 

великий, просторий, численний, 
інтенсивний. Чималу годйну; 

Чималйй час — надто довго. □ чи¬ 
маленький, чималенько, чимало 
ЧИМБОРШЕ, присл., діал. Яко- 

мога швидше. 
ЧИМДАЛІ, присл. Дедалі, з 

бігом часу, через певні проміжки 
часу. • чимраз. 
ЧИН, у, ч. 1. Спосіб, прийом, за 

допомогою яких що-небудь здійс¬ 
нюється, щось відбувається. Пер¬ 
шим чйном — передусім, спочат¬ 
ку, в першу чергу; Такйм чйном — 
так; отже. 2. Службовець певного 
рангу. 3. Черговий розряд у війсь¬ 
ковій або цивільній службі, що на¬ 
дає службовцю якихось повно¬ 
важень і відповідальності. 
□ чиновний, чинбвник, чиновницт¬ 
во, чиновницький, чиновничок, чи¬ 
новність, чинодрал, чинок, чинолюб¬ 
ний, чинолюбність, чинуша. 
ЧИНА, и, ж. Трав’яниста росли¬ 

на родини бобових. 
ЧИНБАР, я, ч. Ремісник, який 

чинить, обробляє шкіри, шкіряник. 
□ чинбарити, чинбарний, чинбар¬ 
ня, чинбарство, чинбарський, чин¬ 
барювання, чинбарювати. 
ЧИН ЙТИ1, ню, ниш, иедок. Дія¬ 

ти, здійснювати, робити що-небудь, 
займатися чим-небудь. □ чйнення, 
чинитися, чинний, чйнник, чйнність. 
ЧИНЙТИ2, ню, ниш, недок., що. 

Обробляти шкури тварин. □ чйне- 
ний, чйнення, чиньба. 
ЧЙПСИ, сів, мн. Хрумка пряже¬ 

на картопля. 
ЧЙРКА, и, ж.,також чирок, рка, 

ч. Дика мала качка. □ чиркбвий, 
чирянка, чирятко. 
ЧИРЯК, а, ч., такожчйрка, и, ж. 

Фурункул, гнійник. 
ЧИСЕЛЬНИЙ, а, е. Числовий, 

виражений числом; кількісний. 
□ чисельник, чисельність, чисель¬ 
но, чйслення. 
ЧИСЛО, а, с. 1. Кількість еле¬ 

ментів множини, ряду, сукупності; 
поняття кількості, знаряддя лічби. 
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2. День місяця в порядковому ряді 
інших днів. 3. Номер газети, жур¬ 
налу, альманаху. □ численний, 
численність, чйслити(ся), числівник, 
числовйй. 
ЧЙСНИЦЯ, і, ж. Десята частина 

(три нитки) пасма. -Ф Три чйсниці до 
смерті кому, чому — про когось 
(щось), хто (що) має незабаром за¬ 
гинути, померти. 
ЧЙСТИЙ, а, е. Без бруду, пилу 

і плям; охайний, чепурний, правди¬ 
вий, прозорий, свіжий (проповітря), 
нещоденний (про одяг), майстерно 
зроблений -Ф Чйста робота — ро¬ 
бота, яка виконана з великим хис¬ 
том, умінням; без домішок (про ре¬ 
човину, породу тварин); чесний, 
щирий. □ чистенький, чистенько, 
чистесенький, чистесенько, чйстик, 
чистйлище, чистйльний, чистйль- 
ник, чистйльниця, чистина, чистйн- 
ка, чйстити(ся), чистісінький, чи¬ 
стісінько, чйстість, чйстка, чйсто, 
ЧИСТОВЙЙ, ЧИСТОВІД, Ч^ІСТ^ОДДЯ, 

чистоводий, чистовбдний, чистота, 
чистун, чистуха, чистюк, чистюч- 
ка, чистьбха. 
ЧЙСТИК, а, ч. також чистин, а, 

ч. Птах північних морів. □ чисту¬ 
новий. 
ЧИСТЙЛИЩЕ,а, с. Місце, у яко¬ 

му душі померлих очищаються від 
гріхів перед тим, як потрапити до 
раю. -Ф Пройтй [крізь, чбрез] чистй¬ 
лище — пройти через важкі вйкра- 
бування. 
ЧИСТОГАН, у, ч. Готівка. 
ЧИСТОПЛЮЙ, я, ч., розм., зне- 

важл. Гидлива оцінка охайної лю¬ 
дини, яка боїться брудної, чорної 
роботи, яка уникає участі в боротьбі 
з пороками в суспільстві. □ чисто¬ 
плюйка, чистоплюйство. 
ЧИТАТИ, аю, аеш, недок. Вголос 

озвучувати, сприймати беззвучно 
написаний чи надрукований текст; 
декламувати; відтворювати зміст за 
певними оптичними, дотичними зна¬ 

ками; розпізнавати утаємничене за 
певними зовнішніми виявами. □ чи¬ 
табельний, читабельність, читака, 
читалка, читальний, читальник, чи¬ 
тальниця, читальня, чйтаний, чита- 
нйна, чйтанка, читання, читатися, 
читацький, читач, читачка, читець, 
чйтка, чіткйй, чіткість, чіткішати, 
чітко, чтйво. 
ЧІП, чопа, ч. 1. Дерев’яна проб¬ 

ка для отворів у бочках. *Ф Дурнйй, 
як чіп — дуже дурний; Пйти, як 
чіп — багато пити спиртного; П’я¬ 
ний, як чіп — зовсім сп’янілий. 2. 
Дерев’яний стержень, яким щось 
з’єднується, на якому що-небудь хо¬ 
дить, гойдається, крутиться. 3. Річко¬ 
ва риба родини окуневих. 
ЧІПАТИ, аю, аєш, недок., що, 

чим, і без додатка. Торкатися, зачі¬ 
пати за щось, брати в руки; пору¬ 
шувати чийсь спокій, турбувати; 
спрямовувати розмову на що-не- 
будь □ чіпатися, чіпкйй, чіпкість, 
чіпко. 
-^ЧІПЛЯТИ, яю, яеш, недок., що. 
'Прикріплювати що-небудь до чо¬ 
гось, використовуючи гак, виступ, 
сучок тощо; торкатися кого, чого- 
небудь під час руху. -Ф Чіплйтися 
до слів (до слбва) — прискіпу¬ 
ватися до висловленого. □ чіп¬ 
лятися. 

ЧІТ, чету, ч., розм. Парне число. 
Д Чіт і (та, чи) лйшка — гра, що 
полягає в угадуванні того, парне чи 
непарне число узяте ведучим. 
ЧКУРЙТИ, рю, рйш, недок., 

чкурнути, ну, неш, док., розм. Дуже 
швидко бігти, летіти. 
ЧЛЕН, а, ч. 1. Кінцівка людини 

або тварини, чоловічий статевий 
орган. 2. Складова частина якого- 
небудь цілого; особа, що входить до 
складу організації, колективного 
заходу. Члени фракції. Член експе¬ 
диції. Д Члбни речення. □ член¬ 
ство, членський, членування, члену¬ 
ватися). 
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ЧМАНІТИ, ію, їеш, не док., 
розм. Втрачати ясність свідомості, 
здатність нормально мислити. 

ЧМИХ, ЧМИХ-ЧМИХ, виг., 
присуди, сл. Наслідування глухих пе¬ 
реривчастих звуків від виштовхуван¬ 
ня повітря, пари, відпрацьованого 
газу. □ чмйхання, чмйхати, чмихко¬ 
тіти, чмйхнути. 
ЧМОК, виг., розм., присуди, сл. 

Наслідування звуку поцілунку. 
□ чмбкати(ся), чмбкнути(ся). 
ЧОБОТИ, біт, ми. (оди. чббіт, 

бота, ч.). Рід взуття.*□ чобіткй, 
чобітбк, чобітбчки, чобітбчок, чо¬ 
ботар, чоботарка, чоботарня, чобо¬ 
тарство, чоботарський, чоботарю¬ 
вання, чоботарювати, чоботйська, 
чоботйсько, чоботйще, чоботята. 
човптй, пу, пеш, не док., розм. 

1. Іти, важко переступаючи ногами, 
плентатися. 2. • бйти. 3. Перечиту¬ 
вати, завчаючи щось напам’ять; 
перен. багато читати. 
човптйся, пуся, пешся, недок., 

розм. Тривалий час займатися яко¬ 
юсь клопітливою справою, возитися. 
ЧОЛО, а, с. І. Верхня частина 

обличчя людини, лоб. / перен. Вер¬ 
хівка чого-небудь, керівництво, 
лідерство. Ставати (стйти, сто- 
йти) на чолі — бути керівником, 
вожаком кого-, чого-небудь. 2. Пе¬ 
редня частина будівлі, фасад. 3. 
Найкраща, добірна частина кого-, 
чого-небудь. □ чІлка, чілочка, 
чільний, чільце, чоластий, чолатий, 
чоловйй. 
ЧОЛОВІК, а, ч:, узверт. чолові¬ 

че. І. Особа чоловічої статі; проти¬ 
лежне — жінка. □ чоловічий, чоло¬ 
вічок, чолов’йга. 2. Одружена особа 
чоловічої статі стосовно своєї дру¬ 
жини. □ чоловіків. 3. Те саме, що 
людйна. Уживаєть при вказівці на 
певну клькість людей. Зібралося на 
майдані чоловік двісті. -Ф* Ббжий 
чоловік — паломник, юродивий. 
□ чоловіцтво. 

ЧОРНОБИЛЬ, лю, ч. і розм. лі, 
ж. Багаторічна трава з чорнувато- 
білим стеблом, різновид полину. 
□ чорнббильний. 
ЧОТИРИВІРШ, а, ч. Викінче 

на за змістом строфа з чотирьох 
рядків; катрен. □ чотиривір- 
шовий. 
ЧОТКИ, ток, ми., рел. У като¬ 

ликів і буддистів шнурок з дерев’я¬ 
ним, кістяним і т. ін. намистом для 
відліку прочитаних молитов або 
поклонів під час молитви. 
ЧОХЛА, и. ж, розм. • манжета. 
ЧУВАТИ', аю, аеш, недок., розм. 

І. перев. мин. ч. Слухати, чути не 
один раз одне й те ж. 2. • чути. 
ЧУДАК, а, ч. • дивак. □ чудаку¬ 

ватий, чудакуватість, чудар, чуда¬ 
сія, чудацтво, чудацький, чудачка, 
чудернацтво, чудернацьки, чудер¬ 
нацький, чудернацько, чудйло, чудй- 
ти, чудій, чудійка, чуднйй, чудність, 
присл. чудно, чуднбта, чуднуватий, 
присл. чуднувато, чудодій. 
ЧУДО, а. ми. чудеса, с. 1. За до¬ 

науковими уявленнями — явище, 
викликане надприродними силами, 
чаклунством, втручанням божої 
сили. 2. Щось незвичайне, дивовиж¬ 
не, всесильне. 3. Те, якості чого ви¬ 
кликають загальне схвалення, за¬ 
хоплення. *Ф* Ч^до з чудбс — щось 
особливе на тлі всього величного, 
гідного подиву. 4. мн. чуда. Казко¬ 
ва істота, диво. *Ф* Ч^до-іЬдо. □ чу- 
дйсько, чудбвий, чудбвисько, чудб- 
вище, чудбвість, чудбвний, чудбвно, 
чудбво, чудодій, чудодійний, чу¬ 
додійність, чудодійно, чудом,чуду- 
вати(ся). 
ЧУЖЙЙ, а, е. Належний комусь, 

не свій; надбаний іншим, випадає на 
долю іншому. -Ф* На чужі кбшти (на 
чужйй рахунок) їсти (пйти, жйти 
і т. ін.) — за рахунок когось іншого 
їсти, пити, жити тощо. □ чужак, чу- 
жанйця, чужйна, чужйнець, чужй- 
нецький, чужйнка, чужйнний, чужйн- 
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ницькии, чужинонька, чужинський, 
чужісінький, чужість, чужо. 
ЧУЙНЙЙ , чуйна, чуйне. І.Сприй¬ 

нятливий, здатний швидко і повно 
сприймати все за допомогою ор¬ 
ганів чуття. 2. Уважний і сердеч¬ 
ний у ставленні до людей. • чулий, 
чутливий. □ чуйненький, чуйність, 
чуйно, чулість, присл. ч^ло. 
ЧУТИ, чую, чуєш, недок. 1. що 

Сприймати звуки вухом. 2. Мати 
слух. 3. Знати щось про кого-небудь 
з розмов. Хто такб чув, щоб... — 
про щось неможливе, неприпусти¬ 
ме. Що чути? — які новини? 4. Ро¬ 
зуміти, усвідомлювати. ^ Ітй (бігти 
і т. ін.), не ч^ючи землі під ног&ми 
(під соббю) — пересуватися дуже 
швидко; Не чути землі (ніг) під со¬ 
бою через щось — від збудження, 
від радісної схвильованості дуже 
енергійно рухатися, працювати; Рук 
(ніг, спинй, головй і т. ін.) не 

ч^ти — перевтомитися, перемерзну¬ 
ти; Сбрце (сбрдбнько) ч^є (чуло) — 
про передчуття, інтуїтивний здогад, 
віщування. 5. Виявляти, знаходити 
когось чи щось нюхом. □ чутий, чути¬ 
ся, чутка, чуткйй, чуткість, чутко, 
чутлйвий, чутлйвість, чутлйво, 
чутний, чутність, чутно, чуточка. 
ЧУТТЯ, й, с. 1. Здатність відчу¬ 

вати, сприймати зовнішні подраз¬ 
нення; інстинкт живих істот (чуття 
орієнтації у птахів); свідомість у 
людини. Д Органи чуттй — чутливі 
органи людини і тварини: зір, до¬ 
тик, слух тощо. 2. Психічний стан 
людини, підсвідома орієнтація в чо¬ 
мусь, здатність відчувати, розумі¬ 
ти що-небудь. Д Естетйчне чуттй — 
розуміння прекрасного. 3. Ду¬ 
шевність, сердечність, чуйність, ду¬ 
шевний запал. 4. Душевна при¬ 
хильність, симпатія, любов. 

ША, вигрозм., перев. Вимога 
припинити розмову. 
шабатувАти, ую, уєш, недок., 

діад. Рвати, розривати. 
ШАБАШ, у. ч. І. рел. Суботнє 

свято, відпочинок, регламентований 
в іудаїзмі. □ шабашкбвий. 2. міф. 
Нічне зборище нечистої сили; дикий 
розгул нечисті на такому збіговись¬ 
ку, оргія. 
ШАБАШ, у, ч.. розм., перев. За¬ 

вершення, останній момент роботи. 
□ шабашити. 
ШАБАШНИК, а, </., розм., з не- 

важл. Той, хто підряджається на 
побічний легкий заробіток. 
ШАБЛІ, невідм., с. Біле сухе ви¬ 

ноградне вино. 
ШАБЛОН, ч. І. род. а. Взірець, 

за яким виготовляють однакові ви¬ 
роби або перевіряють форму гото¬ 

вих виробів. 2. род. у, перен. Взірець, 
що його, наслідують некритично, 
штамп, банальність. □ шаблонізація, 
шаблонізований, шаблонізування, 
шаблонізувати, шаблбнний, шаб¬ 
лонність, шаблбнно, шаблоновий, шаб¬ 
лоновість, шаблонбво. 
ШАБЕР, а, ч. Три-, чотиригран¬ 

ний слюсарний інструмент для 
точної оброблення металевих повер¬ 
хонь, нанесення малюнків і написів. 
□ шабрити, шабровий, шабруваль¬ 
ний, шабрування, шабрувати. 
ШАБЛЯ, і. ж. Холодна зброя 

з довгим зігнутим сталевим клин¬ 
ком і гострим кінцем; одиниця 
підрахунку кількості бійців. 
□ шабелька, шабельний, шабель¬ 
ник, шабельтас, шаблюка. 

В шаблі! — команда кавале¬ 
ристам іти на бій, оголивши зброю. 
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ШАВЛІЯ.Ї. ж. Багаторічна тра¬ 
в’яниста або напівкущова рослина 
з великими пахучими квітками, ви¬ 
користовується в медицині, парфу¬ 
мерії та кулінарії; антисептичний 
настій або відвар з листя цієї рос¬ 
лини. • шальвія. □ шавлієвий. 
ШАЙБА, и, ж. 1. техн. Кругла 

металева прокладка під гайку чи 
головку гвинта.2. Короткий циліндр 
з Гуми або пластмаси для гри в хо¬ 
кей. □ шайбочка. Д Хокбй з шай¬ 
бою — спортивна командна гра. 
ШАГ, а, ч., іст. До 1917 р. дрібна 

монета вартістю півкопійки, гріш. 
Ф І (ні) |ламаного, щербатого, 
залізного і т. ін.) шага не мати (не 
взйти, не дати і т. ін.) — зовсім без 
грошей. □ шаговйй, шажок. 
ШАЛ, у, ч. Надмірне збудження, 

хвилювання, відчайдушна відвага, 
запал, молодецтво; виявлення вели¬ 
кого й сильного почуття (нестрим¬ 
ний гнів, лють); навальність, стрім¬ 
кий рух, бурхливий перебіг явища 
природи, стихії. □ шаленець, шале¬ 
ний, шаленіння, шаленість, шале¬ 
ніти, шаленіючий, шалено, шален¬ 
ство, шаліти, шаліючий, шальга. 
Ф Як (нембв і т. ін.) шалбний — 
у стані надмірного збудження. 
ШАЛЬ, і, ж. Велика в’язана або 

ткана хустина довгастої прямо¬ 
кутної форми, якою затуляють шию, 
покривають голову,плечі. □ шале¬ 
вий, шалька. Д Кбмір шаллю; Ша- 
левий кбмір — відкладний кругля¬ 
стий комір, що поєднується в одне 
ціле з бортами. 
ШАЛЬКА, и, ж. Тарілка в тере¬ 

зах. • шаля. 
ШАМАТИ \ аю, аєш, не док., діад. 

Шелестіти. 
ШАМАТИ2, аю, аєш, недок., діад. 

Веслувати з напругою. 
ШАМБЕР’ОР, а, ч. Довгий цир¬ 

ковий батіг. 
ШАМ, ШАМ-іііАМ, виг., при¬ 

суди. сл. Наслідування глухого зву¬ 

ку від човгання, тертя, невиразного 
мовлення тощо. □ шамкання, шамка¬ 
ти, шамкйй, шамкотіння, шамкоті¬ 
ти, шамнути, шамотіння, шамотіти, 
шамотня, шамотнява. 
ШАМКАТИ, аю, аєш, недок., 

діад. Ходити, робити щось поспіхом. 
□ шамкйй, шамко. 
ШАМРАТИ, аю, аєш /шамрйти, 

рю, рйш, недок., діад. Шарудіти, 
шелестіти. 
ШАНА , и, ж. Ставлення до когось 

з повагою, що ґрунтується на ви¬ 
знанні чиїхось позитивних якостей; 
увага, виявлена комусь з боку су¬ 
спільства або окремих людей; почесті. 

ІШни здобути (зажйти і т. ін.) — 
досягти поваги, дожити до почестей. 
• шаноба. Ф При всій шанобі до 
кого — незважаючи на визнання 
чиїхось заслуг. □ шаноблйвий, ша- 
ноблйвість, шаноблйво, шанований, 
шановлйвий, шанбвний, шануваль¬ 
ник, шанувальниця, шанування, ша¬ 
нуватися). Моб вам шанування — 
усталена форма вітання; Прбшу лю- 
бйти й шанувати — жартівлива фор¬ 
мула знайомства. 
ШАНС, у, ч. Випадковий збіг об¬ 

ставин, можливість здійснення пев¬ 
ного наміру; імовірність, яка може 
забезпечити успіх, удачу. □ шансик. 
ШАНТАЖ, у, ч. Залякування 

погрозою розголошення компроме¬ 
туючих фактів, відомостей. □ шан- 
тажйст, шантажйстка, шантажний, 
шантажування, шантажувати. 
ШАНЦІ , і в, мн. (одн. шйнець, 

нця, ч.). 1. Військові окопи, земляні 
укріплення. □ шанцевий. 2. Цегляні 
підпорки в печі. 
ШАПЙНКА, и, ж. Верхня части¬ 

на гриба. □ шапйнковий. 
ШАПІТО, невідм., с. Великий роз¬ 

бірний намет для циркових вистав; 
пересувний цирк, що дає вистави 
в такому наметі. 
ШАПКА, и, ж. 1. Головний убір, 

звичайно м’який, теплий. 2. Покрит- 
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тя, верхня частина чогось, що має 
куполоподібну форму. 3. Верхня 
частина гриба, соняшника, копи, 
стіжка. 4. спец. Заголовок, набра¬ 
ний великим шрифтом, спільний для 
кількох статей у газеті, журналі 
тощо. 5. Міра кількості чогось, що 
можна насипати в такий головний 
убір. -Ф- Важка |ти], шапко (иі4п- 
ка) Мономаха — про справу, для 
вирішення якої потрібні великі зу¬ 
силля; Закйдати шапк&ми кого — 
про хвалькувате запевнення в 
легкій перемозі; По ш&пці кого — 
проганяти кого-небудь. □ шапар, 
шапкар, шапкобрання, шапковйй, 
шапкування, шапкувати(ся), шапку¬ 
ватий, шаповал, шаповальня, шапо¬ 
вальський, шапочка, шапчина, шап- 
чйнонька. 
ШАР1, у, ч. 1. Верства якоїсь ре¬ 

човини, породи, суспільства, що 
розташовується в просторі як пев¬ 
на площина між або над чи під 
іншими речовинами або на поверхні 
інших речовин, порід. Білий шар 
снігу. Орний шар ґрунту; підбрний 
шар ґрунту. □ шаріти, шаровий, 
шаровйй. 
ШАР2, а, ч. Куля (повітряна, гу¬ 

мова, більярдна тощо); кулястий 
предмет (білий, чорний) для голо¬ 
сування, голос «за» чи «проти». 
ШАРАГИ, аг, мн., діал. Стояча 

вішалка. 
шарварок, рку, ч. 1. іст. До¬ 

даткова до панщини робота крі¬ 
паків на шляхах, панських будівлях 
і т. ін. 2. Спільна напружена гурто¬ 
ва робота, час такої роботи. 3. Без¬ 
ладна метушня, розгардіяш; галас 
(також ш&рварка). 
ШАРЖ, у, ч. 1 .Твір літератури 

або образотворчого мистецтва (зде¬ 
більшого графіки), що свідомо за¬ 
гострено передає домінуючі риси 
характеру, зовнішності людини або 
певної події. 2. Наслідування чого- 
небудь із випадковим або навмис¬ 

ним спотворенням подібності. 
□ шаржований, шаржовйй, шаржу¬ 
вання, шаржувати. 
ШАРИТИ, рю, риш, не док. 

Шукати навпомацки, дотиками 
пальців; старанно шукати кого-, 
що-небудь. Шарити очйма — 
шукаючи, пильно придивлятися, 
стежити. 
ШАРГТИ1, ію, іеш, недок. Черво¬ 

ніти, ставати, робитися (про облич¬ 
чя), виднітися червоним. □ шарін¬ 
ня, шарітися. 
ШАРГТИ2, іє, недок., безос., діал. 

Сіріти. □ шаровий. 
ШАРЛАТАН, а, ч. Безсоромний 

ошуканець, дурисвіт, неук, що ви¬ 
дає себе за фахівця. □ шарлатани¬ 
ти, шарлатанка, шарлатанство, 
шарлатанський. 
ШАРЛАХ, у, ч. Яскраво-червона 

фарба. □ шарлаховий. 
ШАРМ, у, ч. Привабливість, ча¬ 

рівливість. 
ШАРНГР, а, ч. Рухоме з’єднання 

двох частин механізму, що дає змогу 
одній частині обертатися навколо дру¬ 
гої. -Ф* Рухатися (обертатися і т. ін.), 
як (мов, н&че і. т. ін.) на шарнГрах 
(на шарнірі) — рухатися легко, 
вільно. □ шарнірний, шарнірно. 
ШАРПАК, а, </., зневажл. Обідра¬ 

нець, бідно одягнена людина. 
□ шарпачка. 
ШАРПАТИ, аю, аєш, недок. 

1.Смикаючи, штовхаючи, виконува¬ 
ти якусь дію. 2. Порушувати чийсь 
спокій, турбуючи, примушувати 
нервувати, вболівати за щось. 3. 
Бити, шматувати, розривати, завда¬ 
вати рани, деручи. □ шарпатися, 
шарпнути(ся), шарпонути(ся). 
ШАРТРЕЗ, у, ч. Сорт міцного 

пахучого лікеру. 
ШАРУВАТИ1, ую, уеш, недок. 

Розщеплювати на шари суцільну 
масу. □ шаруватий, шаруватість, 
шаруватися, шарувато. Л Ша¬ 
руваті хм&ри. 
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ШАРУВАТИ2, ую,уеш, НЄДОК. 1. 
Енергійно терти, чистячи що-небудь. 
2. Розпушувати ґрунт сапою, куль¬ 
тиватором у міжряддях цукрових 
буряків. □ шаруватися. 
ШАРУВАТИ3, ує, не док., діад. 

Вкривати обличчя рум’янцем, за¬ 
смагою. 
ШАРУДГТИ, джу, дйш. Шукати 

навпомацки, спричиняючи слабкий 
шерех, шелест. 
шас£, невідм., с. Ковзний крок 

у танці. 
ШАСГ, невідм., с. Сукупність агре¬ 

гатів автомобіля, крім кузова та дви¬ 
гуна; пристрій з колесами, лижами, 
поплавцями для зльоту і посадки літа¬ 
ка; основа, на якій закріплюються 
деталі та схеми радіоелектронних 
приладів. 
ШАСТАТИ, аю, аеш, недок., 

розм. Швидко рухатися повз кого-, 
що-небудь у різних напрямках; час¬ 
то бувати в різних місцях, шукаю¬ 
чи когось, що-небудь, роблячи, упо¬ 
рядковуючи щось. □ шаснути(ся), 
шастатися, шасть. 
ШАТИ, шат, мн. (рідко одн. 

шата). Святкове вбрання, багате, 
розкішне; церк. металева оправа на 
образах. □ шатний, шатно, шатня. 
ШАТКУВАТИ, ую, уєш, недок., 

що. Різати на тонкі довгі смужки 
(капусту). □ шатківнйця, шаткбва- 
ний, шаткувальний, шаткування. 
ШАТРО, а, с. Намет; конусоподіб¬ 

не легке, розбірне житло з тканини, 
шкіри і т. ін.; накриття, що утворю¬ 
ють гілля та листя дерев; небесний 
простір; купол, баня, покрівля у формі 
півкулі, чотиригранної чи восьми¬ 
гранної піраміди. -Ф* Стойти (стати) 
ш&трами (в шатрах) — розташува¬ 
тися для проживання в такому житлі. 
□ шатровий. 
ШАФРАН, у, ч. Багаторічна тра¬ 

в’яниста рослина з оранжево-жов¬ 
тими квітами, висушені квіти цієї 
рослини, з яких виготовляють фар¬ 

би, прянощі, ліки; зимостійкий сорт 
яблук. □ шафранка, шафранний, 
шафранбвий. 
ШВАРГОТГТИ, очу, отйш, не¬ 

док., розм. 1. Видавати гучні й часті 
звуки; швидко і нерозбірливо гово¬ 
рити (переважно іноземною мовою). 
• шваркотати, шваркотіти. 2. Шу¬ 
міти, шелестіти, човгаючи по чому- 
небудь. □ шварготіння. 
ШВАРКАТИ, аю, аеш, недок., 

розм. Породжувати шелесткі звуки, 
човгаючи, тручи чимсь об що-небудь. 
□ шваркання, шваркіт, шваркнути, 
шварконути. 
шварнЯи, ну, неш. ДОК. 1. З СИ¬ 

ЛОЮ кинути, шпурнути. 2. Блиснути. 
ШВАЦЬКИ И , а, е. Який має 

відношення до пошиття одягу, при¬ 
значений для шиття. □ швачка, 
шваччин. 
ШВЕДКА, и, ж., розм. Невели¬ 

кий міцний кінь шведської породи. 
ШВЕДЧЙНА, и, ж. розм., заст. 

Війна зі шведами; період пану¬ 
вання шведів в Україні (1708 — 
1709 рр.) 
швендяти, яю, яеш, недок., 

розм. Тинятися, блукати де-не¬ 
будь, бродити без необхідності, без 
певної мети, іти, не поспішаючи. 
• швендятися. □ швендя, швендя¬ 
ло, швендяння. 
ШВЕЦЬ, шевця, ч. Майстер, що 

шиє і ладнає взуття. □ швецький, 
шевство, шевський, шевців, шевцю¬ 
вати, шевчик, шевчйха, шевчук. 
ШВИРГАТИ, аю, аеш, недок. 

Шпурляти, різко, з силою кидати 
щось; перен. мимохідь недбало ви¬ 
словлювати щось. □ швирг, швирган¬ 
ня, швиргатися, швиргнути, швир¬ 
гома, швиргонути, швирдйць. 
ШВОРА, и, ж. Ремінь, пасок для 

собак; кілька собак, прив’язаних до 
одного ременя. □ швбрка, шворочка 
ШЕБбРХНУТИ, ерхну, ерхнеш, 

док, розм. Зашелестіти, стиха заша¬ 
рудіти. • шебернути. 
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ШЕЗЛОНГ, а, ч. Легке розсувне 
крісло, в якому можна напівле- 
жати. 
ШЕЛ ЕСТГТИ, ещу, естйш, недок 

Створювати шарудіння, шелест, 
шерех. □ шелеснути(ся), шелестів- 
ка, шелестіння, шелесткйй, шелест- 
лйвий, шелестун, шелесть, шелесь. 
ШЕЛЕХ, у, ч., розм. Шелест, ти¬ 

хий шурхіт. • шерех. 
ШЕЛЙХВІСТ, воста, ч., розм. 1. 

Шилохвіст, птах з видовженим 
тілом і голчастим хвостом. 2. перен. 
Легковажна, нерозсудлива людина. 
• шилохвіст, шилохвість. □ шелйх- 
вістка, шилохвостий. 
ШЕЛЮГА, й, ж. Верба гостро¬ 

листа і зарості її. • шелюг, шелюги, 
шелюжйна, шелюжйння. Д Черво¬ 
на шелюга — красноталь, червоний 
верболіз. □ шелюгбвий, шелюгуван- 
ня, шелюгувати. 
ШЕЛЯГ, а, ч. Старовинна най- 

дрібніша польська монета. • ше¬ 
люг. -Ф* Ні [ані] шеляга; Ні (ані, 
і, й) [ламаного, зламаного] шеля¬ 
га [за душею] {немає, не мйти, не 
було]; [Бути] без шеляга [за ду¬ 
шею] — зовсім немає (не було) гро¬ 
шей. □ шеляжбк. 
ШЕЛЬМА, и, ч. і ж., розм. Мет¬ 

ка, спритна, хитра, лукава людина; 
лайлива оцінка людини. □ шель- 
мівськйй, шельмування, шельмува¬ 
ти, шельмуватий, шельмувато. 
ШЕЛЬФ, у, ч. Материкова об¬ 

мілина в прибережній частині світо¬ 
вого океану, де глибина моря не 
перевищує 200 м. □ шельфовий. 
ШЕМРАТИ, ае, недок. Видава¬ 

ти, спричиняти шерех, шелест, не¬ 
значний шум. • шемріти.□ шемран¬ 
ня, шемріння, шемріт. 
ШЕНКЕЛЬ, я, ч. Звернена до 

коня частина ноги вершника від 
коліна до щиколотки. Давати 
шенкелі; Брати (узяти) в шен¬ 
келі — стискати боки коня шенке¬ 
лями, управляючи ним. 

ШЕПТАТИ, шепчу, шепчеш, не¬ 
док. Говорити, розмовляти дуже 
тихо, не вголос; передавати чутки; 
промовляти приворот, наговір. 
□ шепіт, шепітний, шепнути, шепо¬ 
тання, шепотати(ся), шепотіти(ся), 
шепотіння, шепотнути, шепотун, 
шепотуха, шепт, шептання, шепта- 
тися, шептій, шептун, шептунка, 
шептуха. 
ШЕРЕТУВАТИ, ую, уеш, недок. 

Очищати зерна, насіння від лузги; 
перен. швидко, безперервно говори¬ 
ти. □ шеретівна, шеретівнйй, шере¬ 
тований, шеретування, шеретува¬ 
тися. 
ШЕРЙФ1, а, ч. У США, в Англії, 

Ірландії — службова особа, що 
здійснює адміністративні, по¬ 
ліцейські, судові функції в певній 
місцевості. 
ШЕРЙФ2, а, ч. У мусульман — 

особи, які ведуть свій рід від зас¬ 
новника ісламу Мухаммеда. 
ШЕСТЕРЙК, й, ч. 1. заст. Запряг 

із шести коней. 2.Давньоруська міра 
(ваги, об’єму, рахування), що 
містить шість одиниць; предмет, що 
складається з шести частин. □ ше- 
стерикбвий, шестеричбк, шестернйй, 
шестерня. 
ШЕСТІРНЯ, і, ж. Зубчасте 

колесо, що передає рух. □ шес¬ 
терня, шестеренчастий, шестерін¬ 
частий. 
ШЕФ, а, ч. І. Керівник установи, 

відділу, старший серед працюючих 
разом. 2. Особа чи організація, яка 
здійснює нагляд, допомогу військо¬ 
вим частинам, школам, медичним 
установам тощо. □ шефство, шеф¬ 
ствувати, шефський. 
ШИБАТИ1, аю, аеш, недок. Би- 

ти(ся), ударяти(ся); несподівано 
з’являтися, сильно і швидко спала¬ 
хувати, вибухати. □ шибнути, ши¬ 
батися, шибнутися, шибонути. 

Кров шибає в голову кому — 
впадати в стан роздратування; 
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Шибйє охбта — луже кортить, хо¬ 
четься; Шиб&ти в ніс — дратува¬ 
ти нюх. 
Ш ИБАТ И2, аю, аєш, недок., діад. 

Бути схожим на когось. 
ШИБКА, и, ж. Скло, вставлене 

в раму вікна, дверей, вітрини та ін. 
чи підготовлене для вставляння 
в раму, чи вийняте з рам. • шйба. 
□ шибочка. 
ШИНА , и, ж. 1. Гумовий або за¬ 

лізний обруч на ободі колеса. 2. мед. 
Пристрій, яким забезпечують неру¬ 
хомість ушкодженої або хворої ча¬ 
стини тіла. □ шйнний, шйнник, ши¬ 
нований, шинувати. 
ШИНГАРД, а, ч. Щиток із цуп¬ 

кої тканини або шкіри з проклад¬ 
кою, яким у деяких спортивних іграх 
захищають гомілку від ударів. 
ШИНЕЛЬ, ШИНЕЛЯ, і, ж. Фор¬ 

мене пальто військових, деяких учнів, 
службовців. • шинелйна, шинельчй- 
на. □ шинелька, шинельний. 
ШЙНКА, и, ж. Сире або відпо¬ 

відно приготовлене м’ясо стегна тва¬ 
рини (свиняче або яловиче). □ шйн- 
ковий. 
ШИНОК, нку, V., Крамничка, де 

продавалися на розлив спиртні 
напої, корчма.• шинк. □ шинкар, 
шинкаренко, шинкарів, шинкарів¬ 
на, шинкарка, шинкарочка, шин¬ 
карство, шинкарський, шинкар¬ 
чин, шинкарювання, шинкарювати, 
шинковий, шинкування, шинкувати, 
шиночок. Ф Шинкувйти крбв’ю — 
нещадно губити когось для власної 
користі. 
ШИПУН, а, ч. Різновид лебедя 

з характерно вигнутою шиєю, чор¬ 
ним наростом на дзьобі і шишкою 
на лобі. 
ШИРЙНКА, и, ж., заст.У діад. 

Шмат тканини, рушник, скатерть, 
хустка □ ширйночка. 
ШИРІНЬКА, и, ж. Смуга ткани¬ 

ни, яку вшивають у верхню пере¬ 
дню частину штанів. 

ШЙРМА, и, ж. 1.Складна, пере¬ 
носна перегородка з рам-стулок, 
обтягнутих тканиною або папером. 
2. перем. Те, що служить прикрит¬ 
тям справжніх намірів, справжньої 
діяльності, мети та ін. □ шйр- 
мочка. 
ШИРОКИЙ, а, е. і. Невузький, 

який має велику протяжність у по¬ 
перечнику; протилежне вузькйй. 
2. (про одяг) Який не облягає тіла, 
вільного крою. 3. Який займає ве¬ 
ликий простір. 4. перен. Великий за 
кількістю, за своїм розмахом, знач¬ 
ний за багатогранністю. 5. Який 
охоплює багатьох; масовий. Ши- 
рбка натура — про людину з вели¬ 
ким розмахом у діяльності, широ¬ 
кою уявою, не зв’язану у вияві 
почуттів; Широкий світ — земна 
куля з усім, що на ній є, велике за 
кількістю суспільство; Ставити (по¬ 
ставити) на ширбку нбгу — щось 
організувати, не рахуючись з ви¬ 
тратами. □ ширбкість, шйроко, ши¬ 
рокуватий, широта, ширбтний, ши¬ 
рочезний, широченний, широченно, 
широченький, широченько, широ¬ 
чина, широчйтися, широчінь, широ¬ 
чіти, шйршати. 
ШИРЯТИ \ яю, яеш, недок. 1. 

Плавно, повільно літати; триматися 
в повітрі на нерухомо розкритих 
крилах. 2. Проноситися, стрімко про¬ 
літати. 3. Переноситися кудись (фан¬ 
тазією, мріями, думками). □ ширян¬ 
ня, ширяючий. 
ШИРЯТИ2, йю, яеш, недок. 

Штрикати чимось гострим у що-не- 
будь, кудись. 
ШЙТИ, шйю, шйеш, недок. Нит¬ 

кою та голкою скріплювати шмати 
тканини, шкіри тощо в єдине ціле, 
виготовляти одяг, взуття; скріплю¬ 
вати дошки цвяхами.*^ Шйти на 
живу нйтку — зшивати як-небудь, 
аби зараз трималося; Шовком шй¬ 
ти — виявляти лагідність, бути 
розважливим; Шйти(ся) в дурні — 
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хитрістю, неправдою ставити ко¬ 
гось (потрапляти) у незручне, сміш¬ 
не становище. □ шитвб, шйтий, шйти- 
ся, шйтінки, шйтки, шиття, шйттячко, 
шов 
ШИФР, у, ч. 1. Сукупність умов¬ 

них знаків, які застосовують для 
таємного листування, також при 
механізованій обробці даних; код. 
2. Умовне позначення місця книги 
на бібліотечній полиці. □ шифрова¬ 
ний, шифрбвка, шифрувальний, шиф¬ 
рувальник, шифрувальниця, шифру¬ 
вання, шифрувати(ся). 
ШИЯ,!, ж. Частина тіла, що по¬ 

єднує голову з тулубом. -Ф* Зламати 
шйю— зазнати поразки в якійсь 
справі; На шиї сидіти чиїйсь; на шйю 
сісти кому — бути на чийомусь пов¬ 
ному утриманні, обтяжувати кого- 
небудь. □ шйїсько, шййка, шййко- 
вий, шййний, шийка. 
ШКАЛА, й, ж. 1. Відрізок пря¬ 

мої лінії або дуги кола, поділений 
на частини, що відповідають певним 
значенням вимірюваної величини. 
2. Ряд величин, цифр у висхідному 
або низхідному порядку, ступінь або 
міра чого-небудь. 
ШКАПА, и, ж. Заморений, слабо¬ 

сильний, худий кінь. / перем., зневажл. 
Виснажена, нездатна до роботи лю¬ 
дина. □ шкапеня, шкапйна, шкапйн- 
ка, шкапійка, шкапійчйна, шкапка, 
шкапбвий, шкап’я. 
ШКАРАЛУПА, и, ж. Тверда обо¬ 

лонка яйця, горіха, деяких тварин 
та ін.; перен. Обмеження, що за¬ 
тримує дальший розвиток, рух і т. ін. 
Ф Вилйзити (вилізати, вйлізти) із 
свобї (із власної) шкаралупи — 
перейматися чимось, що виходить 
за межі власних інтересів. □ шка- 
ралупина, шкаралупка, шкаралуп¬ 
частий, шкаралуща, шкаралюща, 
шкаралущина, шкарлупа, шкарлу- 
пина, шкарлупинка, шкарлупйння. 
ШКВАЛ, у, ч. 1. Різке коротко¬ 

часне збільшення швидкості вітру, 

що звичайно супроводиться зміною 
його напряму. 2. Те, що з’явилося 
навально в значній кількості, масо¬ 
ване, бурхливе. □ шквалистий, 
шквальний. 
ШКІДЛЙВИЙ, а, е. 1. Який 

заподіює збитки, шкодить комусь 
у чомусь. 2. Який дає погані на¬ 
слідки; небезпечний. □ шкідлйвість, 
шкідлйво, шкіднйк, шкіднйцтво, 
шкіднйця, шкіднйцький. 
ШКІРА, и, ж. Зовнішній покрив 

тіла людини і тварин, що захищає 
організм від діяння різних чинників 
навколишнього середовища. «Ф* Із 
шкіри лізти (пнутися) — з усіх сил 
старатися зробити що-небудь, до¬ 
битися чогось; На власній (своїй) 
шкірі пізн&ти розм. — зазнати чо¬ 
гось поганого, пересвідчитися 
в чомусь на власному досвіді. 
□ шкіріміт, шкірка, шкірний, шкі¬ 
рочка, шкірянйй, шкірянйк, шкірйн- 
ка, шкірйстий. 
ШКОДА1, и, ж. Матеріальна, ча¬ 

сом моральна втрата, якої зазнав 
хтось унаслідок знищення, погра¬ 
бування чого-небудь, внаслідок сти- 
хійного лиха, нападу ворогів, 
злісного порушення порядку та ін. 
•Ф- Мудрий [шлйхтич] по шкбді — 
більше розуміти після втрат та збит¬ 
ків; Ускакувати (ускбчити) у шкб- 
ду — зазнавати збитків; Як спійма¬ 
ний (злбвлений і т. ін.) на шкбді — 
ніби захоплений на місці злочину; Не 
шкбдить; Не шкбдило б — варто б, 
незайве. □ шкбдити, шкодіння, шкод¬ 
ливий, ШКОДЛЙВО. 
Ш КОД А2, присуди, сл., кого, чого. 

Про жалість, співчуття до кого-не- 
будь, про почуття прикрості з при¬ 
воду втрати чогось, про небажання 
позбуватися чогось. 
ШКОДА — марно, даремно. 

-Ф- Шкодй [й] зйходу (праці) — 
нічого не вийде, не варто зусиль; 
Шкода й казйти (говорйти) — не вар¬ 
то й слів. □ шкодувати. 
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ШКОЛА, и, ж. і. Навчально-ви- 
ховний загальноосвітній заклад, 
покликаний здійснювати розумове, 
моральне, фізичне, трудове й есте¬ 
тичне виховання молодого поколін¬ 
ня; приміщення, де він розташова¬ 
ний. 2. Система освіти, сукупність 
закладів для навчання. 3. Напрям 
у галузі науки, мистецтва, що 
відзначається своїми характерними 
властивостями; група учнів, одно¬ 
думців, чиїхось послідовників. 4. 
перен. Набуття досвіду і сам набу¬ 
тий досвід; виучка. Шкбла жит- 
тй — життєвий досвід. □ школити, 
школяр, школярик, школярів, шко¬ 
лярка, школярочка, школярство, 
школярський. 
ШКУРА, и, ж. Зовнішній покрив 

тіла тварин (перев. з шерстю). 
Д Чбртова шкура, чбртова шкі¬ 
ра — цупка, міцна тканина для ро¬ 
бочого одягу. |Аж] шк^ра рбпає 
(рбпне) — про дуже товсту люди¬ 
ну; Прод&жна шк^ра — зрадник, 
запроданець. □ шкурат, шкуратй- 
на, шкураток, шкураття, шкуратя¬ 
ний, шкуратянка, шкурйнка, шкур¬ 
ка, шкурлат, шкурний, шкурник, 
шкурництво, шкурниця, шкурниць¬ 
кий, шкуродер, шкуродерка, шкуро- 
дерня, шкуродерство, шкуролуп, 
шкурочка, шкурянйй. 
ШЛАК, у, ч. Твердий залишок 

після виплавки металу з руди, а та¬ 
кож від спалювання кам’яного 
вугілля, відходи фізіологічних про¬ 
цесів у живому організмі. □ шлако¬ 
вий, шлаковйк, шлаковоз, шлаку¬ 
вання, шлакувати(ся). 
шлейки, мн. йок. Лямки для 

підтримування предметів одягу 
(штанів, спідниць, сорочок і т. ін.) 
ШЛІФУВАТИ, ую, уєш, недок., 

що. І. Тертям обробляти поверхню 
дерева, металу та ін. з метою зро¬ 
бити її гладкою, блискучою або на¬ 
дати їй точних розмірів, відповід¬ 
ної форми. 2. перен. Поліпшувати, 

вдосконалювати. □ шліф, шліфбва- 
ний, шліфувальний, шліфувальник, 
шліфувальниця, шліфувальня, 
шліфування, шліфуватися. 
ШЛУНОК, нка, ч. Розширена 

частина травного тракту людини 
і тварин; один з найважливіших 
органів травлення; рештки пере¬ 
травленої їжі, що викидаються з ки¬ 
шечника назовні. □ шлунковий, 
шлуночок. 
ШЛЮБ, у, ч. Родинне співжиття 

чоловіка і жінки за взаємною зго¬ 
дою. Ітй (пітй, вестй, повестй, 
ставати, стати і т. ін.) до шлюбу — 
одружуватися, вінчатися; По шлю¬ 
бі — після одруження. Д Шлюб¬ 
ний день — день одруження, весіл¬ 
ля; Шлюбний ПОЛІТ — політ бджіл 
у час розмноження. □ шлюбний, 
шлюбність, шлюборозлучний, шлю¬ 
бувати. 
ШЛЮЗ, у, ч. 1. Споруда для пе¬ 

реміщення суден з одного рівня 
річки, каналу на другий. 2. Рухо¬ 
мий щит у греблі (ворота) для за¬ 
тримування або пропускання води. 
3. Камера-посередник між кос¬ 
мічним кораблем і зовнішнім вакуу¬ 
мом. Пр орвати (відкрйти) 
шлюзи — усунути перешкоди 
у справі. □ шлюзний, шлюзник, 
шлюзований, шлюзовйй, шлюзуван¬ 
ня, шлюзувати(ся). 
ШЛЯХ, шляху, ч. 1. Дорога, що 

сполучає різні населені пункти і ве¬ 
де кудись. 2. Місце, лінія в просторі, 
призначена для пересування. 3. 
перен. Напрям діяльності, розвит¬ 
ку чого-небудь; засоби здобуття чо¬ 
гось. Міряти шляхй — подоро¬ 
жувати; Відрізувати (відрізати, 
одрізувати, одрізати) шляхй 
(шлях) — позбавляти когось 
зв’язку або можливості діяти. 
□ шляховйй, шляховйк, шляхом, 
шляшбк. 
ШМАРОВЙДЛО, а, с. Речовина 

для змащування деталей машин, 
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взуття.* шмаровйло. □ шмаровоз, 
шмарувати. 
ШМАТОК, тка, ч. Відділена, 

відрізана, відбита частина чогось, 
кусок; одиниця чогось штучного. 
□ шмат, шмата, шматйна, шма¬ 
тинка, шматка, шматковйй, шмат¬ 
кувати, шматбваний, шматбчок, 
шмаття, шматтячко, шматування, 
шматувати(ся), шматура, шматур’я, 
шматуряка, шматянка, шматяр. 
-Ф Ділйтися (поділйтися) шматкбм 
хліба — віддавати кому-небудь ча¬ 
стину своїх харчів; Уривати (урва¬ 
ти) такйй (лйсий) шматок — до¬ 
бувати щось краще чи більше, 
ніж в інших; Черствйй (важкйй) 
шматок — про тяжку працю зара¬ 
ди існування; Шматбк у горло не 
йде (не йшов, не пГде, не л(зе) кому. 
Поперек горла (р^ба в горлі) ста€ 
(стйне) шматбк хліба кому— у ко- 
го-небудь зовсім не було, немає, не 
буде бажання їсти. 
ШНУР, а, ч. 1. Кручена, зсукана 

або плетена мотузка. 2. Електрич¬ 
ний провід в ізоляційній оболонці. 
Л Бікфбрдів шнур. □ шнурівка, 
шнурівочка, шнурбваний, шнуро- 
вйй, шнуровйці, шнурок, шнурочок, 
шнурувальний, шурування, шну¬ 
руватися). -Ф По шнур^ — рівно, 
в одну лінію; і на шнурк^ не втрйма- 
ти (не вдержати) когось— ніякою 
силою не втримати когось; Ходйти 
(бути) [як] на шнурку — відчувати 
залежність, бути як у неволі; Брбви 
на (по) шнурбчку (як шнурочки, 
як шнурбчок) в кого, чиї — тонкі, 
гарні брови. 
ШОВ, шва, ч. 1. Місце поєднан¬ 

ня окремих кусків або частин чого- 
небудь способом зшивання; техн. 
способом зварювання. 2. Спосіб 
шиття; вишивання, характер стібків. 
*Ф Руки по швах [стойти, тримйти, 
витягувати, опускйти і т. ін.]— поза, 
наказ прийняти таку позу: виструн¬ 
чившись, з опущеними вздовж ту¬ 

луба руками; Тріщ&ти по [всіх] 
швах — бути під загрозою краху, 
невиконання. □ шбвний. 
ШОВІНІЗМ, у, ч. Один із найре- 

акційніших різновидів націоналізму, 
що проповідує національну винят¬ 
ковість, ненависть до інших націо¬ 
нальностей, розпалює ворожнечу 
між країнами і народами. □ шо¬ 
вініст, шовіністйчний, шовіністка, 
шовіністський. 
ШОВК, у, ч. Волокно, що виді¬ 

ляється гусеницями шовковицевого 
шовкопряда, натуральний шовк; 
штучне, синтетичне волокно; пря¬ 
жа, нитки, тканина з цих волокон. 
□ шовківнйк, шовківнйцтво, шов¬ 
ківниця, шовківнйцький, шовко¬ 
венький, шовкбвий, шовковйк, 
шовковина, шовкбвинка, шовкови¬ 
стий, шовковйстість, шовковицевий, 
шовкбвиця, шовковичний, шовково, 
шовкун. 
ШОК, у, ч. Загальний розлад 

функцій організму внаслідок пси¬ 
хічної або фізичної травми. □ шо¬ 
кінг, шокувати, шокбваний, шб- 
ковий. 
ШОКУВАТИ, ую, уєш, недок.у 

кого. Бентежити порушенням пра¬ 
вил пристойності; викликати в кого- 
небудь неприємне здивування не¬ 
відповідною поведінкою. 
ШОЛОМ, а, ч. Захисний головний 

убір, що застосовується у військовій 
справі, на виробництві і в побуті. 
□ шоломовйдний, шоломоподібний, 
шоломофбн. 
ШОСЕ, невідм., с. Дорога з твер¬ 

дим покриттям, призначена для без¬ 
рейкового транспорту. □ шосейка, 
шосейний. 
ШПАГАТ, у, ч. 1. Скручена з чо¬ 

гось нитка, що вживається для зв’я¬ 
зування, зшивання; мотузок. 2. Фігу¬ 
ра в гімнастиці, балеті, при якій 
гімнаст сідає, розводячи ноги так, 
що вони утворюють одну лінію. 
□ шпагатик, шпагатина, шпагатин- 
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ка, шпагатиння, шпагатний, шпа¬ 
гатовий. 
ШПАК» а, ч. 1. Невеликий птах. 

2. перен. Темно-сірий кінь. □ шпа¬ 
ків, шпаківнйця, шпаківня, шпа- 
конько, шпача, шпаченя, шпачйний, 
шпачйха, шпачкарня, шпачбк. 
ШПАКУВАТИЙ, а, е. 1. Із сиви¬ 

ною, сивуватий (про людину). 2. Тем¬ 
но-сірий (про коня). 
ШПАРА, и, ж. Довгаста щіли¬ 

на, вузький отвір у чому-небудь, 
тріщина. □ шпарйна, шпарйнка, 
шпарйстий, шпарйстість, шпарка, 
шпарочка, шпаруватий, шпару¬ 
ватість. Л Замкова шпарйна, 
замкова шпарка — отвір у замку 
для ключа. 
ШПАРКИЙ, а, е. І. Швидкий (про 

людину), який швидко працює, ру¬ 
хається; прудкий; (про мотив, мело¬ 
дію) жвавий, меткий, спритний. 2. 
Значний за ступенем вияву; сильний; 
(про слово, відповідь та ін.) різкий; 
(про розум) бистрий; палкий, при¬ 
страсний, жагучий. □ шпаркенький, 
шпаркенько, шпарко. 4- Шпаркйй до 
діла — здатний якісно і швидко ви¬ 
конувати роботу. 
ШПЕНЬ, я, ч. Шип, стержень. 

□ шпеник (у пряжці ременя), шпе- 
ньбк. 
ШПИЛЬ, й, ч. 1. Вершина гори. 

2. Надбудова у вигляді вертикаль¬ 
ного стрижня пірамідальної чи ко¬ 
нічної форми. 3. Судновий механізм, 
що застосовується для підіймання 
якоря, риболовних снастей та ін. 
4. Великий довгий цвях. □ шпиле¬ 
чок. шпйлик, шпилюватий, шпиля¬ 
стий, шпилька. 

111ПЙЦЯ, і, ж. 1. Один із прутів, 
що з’єднують втулку колеса з обо¬ 
дом. 2. Довга тупа голка для в’я¬ 
зання. □ шпйцевий. 
ШПРИЦ, а, ч. Медичний інстру¬ 

мент у вигляді циліндра з поршнем 
і порожнистою голкою для введен¬ 
ня ліків під шкіру, в м’язи, вени тощо 

або для відсмоктування рідини з по¬ 
рожнини; такої будови технічний 
інструмент. □ шпрйцевий, шприцю¬ 
вальний, шприцювальник, шприцю- 
вальниця, шприцювання, шприцю¬ 
вати, шприцьований. 
ШРАМ, у, ч. Слід від рани на тілі, 

рубець. □ шрамик, шрамйще, шра- 
мований, шрамок, шрамувати, шра¬ 
муватий. 
ШРИФТ, у, ч. 1. Накреслення, 

написання літер. 2. Комплект літер, 
які використовують для друкуван¬ 
ня. □ шрифтйст, шрифтовйй, шриф- 
товйк, шрифтоливарний. 
ШРІТ, шрбту, ч. Дрібні свинцеві 

кульки для стрільби з рушниці, дріб; 
відходи олійницького виробництва. 
□ шротйна, шротйнка, шротівнйця, 
шротовйй, шротоливарний. 
ШТАБ, у, ч. Орган управління 

військами в частинах, з’єднаннях усіх 
видів збройних сил, а також особи, 
що входять до його складу; при¬ 
міщення, де цей орган перебуває. 
□ штабарм, штабіст, штаб-квартй- 
ра, штабнйй, штабнйк, штадйв. 
ШТАБА, и, ж. Плоска металева 

стрічка. □ штабовйй. 
ШТАМБ, а, ч. Частина дерева 

або куща від кореня до крони. 
□ штамбик, штамбовий. 
ШТАМП, а, ч. 1. Інструмент, 

форма для серійного виготовлення 
різних однакових предметів, дета¬ 
лей; шаблон. 2. Печатка з назвою 
установи, яку ставлять звичайно 
у верхньому лівому куті листа па¬ 
перу. 3. перен. Зворот мови, що ба¬ 
гаторазово механічно повторюється 
без творчого осмислення. □ штам- 
пбваний, штампбваність, штампо¬ 
вий, штампбвка, штампувальний, 
штампувальник, штампувальниця, 
штампування, штампуватися). 
ШТАНГА, и, ж. І. Великий ме¬ 

талевий стержень — деталь ба¬ 
гатьох механізмів, конструкцій, 
інструментів. 2. Спортивний снаряд 
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у важкій атлетиці. □ штангіст, 
штанговий. 
ШТАТ1, у, ч. Постійний склад 

працівників певного підприємства, 
установи чи організації; розпис по¬ 
сад. 4* Залйшитися (лишйтися) за 
(поза) штйтом — не бути у складі 
співробітників установи, виявитися 
зайвим, непотрібним. □ штатний. 
ШТАТ2, у, ч. Державно-терито¬ 

ріальна складова США, Індії, інших 
федеративних держав. 
ШТИК, а, ч. 1. Холодна колюча 

зброя, яку насаджують на кінець 
дула рушниці, гвинтівки; багнет; 
один боєць — піхотинець. 2. Лопа¬ 
та. 3. Особливий морський вузол, 
яким зв’язують товсті канати, мо¬ 
тузки. Піднімати на штикй кого- 
небудь —заколювати, вбивати шти¬ 
ком; Як штик [здорбвий, готовий 
до чогось] — цілком, абсолютно здо¬ 
ровий. □ штикований, штиковйй, 
штикування, штикувати. 
ШТРАФ, у, ч. Адміністративне 

або судове покарання у вигляді гро¬ 
шового стягнення. □ штрафнйй, 
штрафнйк, штрафбваний, штрафу¬ 
вання, штрафувати. Д Штрафнйй 
удар (кидок) — який признача¬ 
ється за порушення правил спор¬ 
тивної гри; Штрафна рота — спе¬ 
ціальна дисциплінарна військова 
частина. 
ШТРИХ, а, ч. 1. Лінія, риска; ос¬ 

новний найпростіший елемент рисун¬ 
ка, креслення. 2. перен. Характерна 
риса чого-небудь. □ штрихбваний, 
штриховйй, штрихбвка, штрихуван¬ 
ня, штрихувати, штришбк. 
ШТУКА, и, ж. 1. Окремий пред¬ 

мет з числа однорідних. 2. Предмет, 
що становить собою якусь цілість. 
3. розм., жарт. Взагалі річ, пред¬ 
мет, явище, справа або людина, 
вчинок, вигадка. 4. Витвір чиїхось 
умілих рук, плід розуму, твір, 
музична п’єса та ін. □ штукар, 
штукарити, штукарка, штукарство. 

штукарський, штукенція, штукерія, 
штукбвина. 
ШТУРМ, у, ч. Рішуча атака на 

опорний пункт ворога; рішуча дія, 
наполеглива діяльність із метою 
здобуття, засвоєння, досягнення 
чогось. □ штурмівка, штурмів- 
щйна, штурмбваний, штурмовйй, 
штурмовйк, штурмування, штур¬ 
муватися), штурмуючий. Брйти 
(узйти) штормом — здобувати 
щось, досягати чогось рішучими 
діями, наполегливою діяльністю; 
На штурм ітй (пітй, кйдатися, кй- 
нутися і т. ін.) — починати рішу¬ 
чу атаку. 
ШУБА, и, ж. Верхній зимовий 

одяг, пошитий із шкурок тварин, 
із штучного хутра або підбитий 
ними; шерстяний покрив тварин; 
сніговий, рослинний покрив місце¬ 
вості. □ шубка, шубний, шубонь¬ 
ка, шубочка. 
ШУКАТИ , аю, аєш, нелок.. кого, 

чого, кого, що. Намагатися знайти 
або виявити кого- або що-небудь 
(сховане, загублене, прикрите, не¬ 
відоме). □ шукайло, шукальниця, 
шуканий, шуканйна, шукання, шу¬ 
катися, шукач, шукачка, шукаючий. 
4- Шукати кісткй в молоці — вере¬ 
дувати, вигадувати щось; Шукйти 
себб — визначати своє покликання; 
Шукати слова (слів) — підбирати 
потрібні слова; Шукати легкбго 
хліба (легкі хлібй) — намагатися 
жити без турбот, нічого не роблячи; 
Шукач пригод — мандрівник, аван¬ 
тюрист. 
ШУМ1, у, ч. 1. Різноманітні зву¬ 

ки від руху машин, апаратів тощо, 
від багатьох голосів, що злилися 
у безладне звучання. 2. Звук з неяс¬ 
но вираженою тональністю, що ви¬ 
никає внаслідок неправильної дії 
чого-небудь. 3. Розмови, пересуди. 
□ шумйха, шуміння, шуміти, шум- 
кйй, шумко, шумлйвий, шумлйвість, 
шумлйво, шумний, шумність, шум- 
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но, шумовйй, шумовйк, шумовйння, 
шумовйтий, шумовйще, шумок, шу¬ 
мування.'Ф' Зчинйвся (учинйвся) 
шум — почалося широке обговорен¬ 
ня якогось питання; Робйти (наро- 
бйти) |багато, чим&ло і т. ін.) 
шуму — викликати багато розмов, 
привертати до себе загальну увагу. 
ШУМ2, у, ч. 1. Піна на поверхні 

рідини. 2. (на річці) Вир. -Ф Зеле¬ 
ний шум — густий листяний покрив 
на деревах у лісі, а також шелест, 
утворюваний ним; Під шум ітй — 

зникати під водою, топитися. □ шу¬ 
мівка, шуміти, шумлйвий, шумний, 
шумовйння, шумування, шумувати, 
шумуючий. 
ШУМ3, а, ч. Дівочий танок; на¬ 

зва міфічної істоти, що згадується 
в піснях до цього танку. □ шумка. 
ШУРИН, а, ч. Бр ат дружини. 

□ шуринів, шуряк, шурячок. 
ШУСТРИЙ, а, е. Дуже швидкий 

у рухах, поведінці; кмітливий, мо¬ 
торний, спритний. □ шустренький, 
шустрість, шустро. 

ЩАБЕЛЬ, бля, ч. 1. Поперечний 
брусок драбини; поперечка в дра¬ 
бині воза; східець. 2. перен. Рівень, 
етап розвитку; розряд у тому, що 
має градацію. 3. Кожний звук му¬ 
зичного ладу. □ щабельбк, щаблй- 
на, щаблйнка, щаблястий. 
ЩАД ЙТИ, джу, дйш, недок. 

Милувати, не карати, не завдава¬ 
ти шкоди комусь; берегти. □ ща¬ 
діння, щадлйвий, щаднйй, щад- 
нйця, щаднйчий. -Ф Не щадйти 
себе (своїх сил, свогб життя, своєї 
праці і т. ін.)— бути надзвичай¬ 
но старанним, готовим до само¬ 
пожертви. 
ЩАСТЯ, я, с. 1. Душевний стан 

найвищого, повного вдоволення й ра¬ 
дості. 2. Сприятливий збіг обставин; 
талан, успіх. □ щаслйвенький, 
щаслйвець, щаслйвий, щасливи¬ 
теся), щаслйвиця, щаслйвість, щас- 
лйво, щаслйвчик, щасний, щасниця, 
щасно, щастйти(ся), щастячко. 
•Ф Бувйй(те) щаслйвий, щаслйва 
(щаслйві); Щаслйво залишати¬ 
ся — доброзичливі формули при 
розставанні; Щаслйвої дороги — 
побажання вдалої поїздки; Щастй 
тобі (вам і т. ін.) [дбле, Боже); Хай 
(нехай) тобі (вам і т. ін.) щастйть 

| Бог, Господь] — побажання успі¬ 
ху в житті, праці (переважно при 
прощанні); Вваж&ти (м&ти) за 
щастя — бути щасливим від мож¬ 
ливості щось зробити, взяти участь 
у чомусь; Щастячко ще десь зава- 
лялось — ще не таланить. 
ЩЕБІНЬ, беню, Ч. 1 .буд. Роздріб- 

лений камінь, цегла і т. ін., вживані 
для будівельних робіт. 2. геол. 
Розсипчасті нагромадження улам¬ 
ків гірських порід. □ щебінка, ще¬ 
бінковий, щебінник. 
щедрий , а, е. 1. Який охоче 

подає матеріальну допомогу; який 
нічого не шкодує для інших; не ску¬ 
пий. 2. перен. Багатий на щось, на¬ 
явний у значній кількості, інтенсив- 
ний. □ щедритися, щедрість, 
щедрішати, щедро, щедрбта, щед¬ 
ротний, щедротно. -Ф Від щедрот 
своїх [давати, дарувати і т. ін.] — 
давати за власним бажанням і мож¬ 
ливостями. 
ЩЕДРГВКА, и, ж., етн. Українсь¬ 

ка народна обрядова новорічна 
пісня, яка виконується 31 грудня 
й 1 січня. □ щедрівник, щедрівниця, 
щедрівницький, щедрувальник, 
щедрувальниця, щедрування, щед¬ 
рувати. Л Щедрий вбчір — вечір 
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напередодні Нового року (за старим 
стилем). 
ЩЕЛЕПА, и, ж. 1. Кожна з двох 

лицьових кісток, в яких містяться 
зуби; орган схоплювання і роздріб- 
лення їжі у тварин; частина облич¬ 
чя або морди, де містяться ці кістки. 
2. Пластинка із штучними зубами; 
протез. □ щелепастий, щелепний, 
щелеповий. 
ЩЕМГТИ , мйть; мн. щемлять; 

недок. 1. Тупо боліти; нити (про ча¬ 
стини, органи тіла). 2. перен. (про 
відчуття пригноблення, суму, туги) 
Гнітити. □ щем, щеміння, щемкйй, 
щемко, щемлйвий, щемлйво, щем¬ 
лячий, щімкйй, щімко. 
ЩЕНЯ, яти, с. Маля собаки, а та¬ 

кож вовчиці, лисиці тощо; перен., 
лайл. про дітей або молодих недо¬ 
свідчених людей. □ щенйтися, ще¬ 
ніння, щенятко, щенячий, щінна. 
ЩЕПА, и, ж. 1. Деревце або ку¬ 

щик, на якому щеплено живці, при¬ 
щепи зі споріднених рослин цінних 
сортів. 2. Відрізок рослини, живець, 
вічко, використане для щеплення; 
прищеп. □ щепйти, щепка, щепле¬ 
ний, щеплення, щеплювання, щеп¬ 
лювати, щепнйй. 
ЩЕРБА1, й, ж., заст. Рідкий суп, 

відвар з чого-небудь. 
ЩЕРБА2, й, ж., діал. Зазублина, 

заглибина. □ щербань, щербатень¬ 
кий, щербатий, щербйна, щербйнка, 
щербйтися. щерблений. На щер¬ 
батий гріш (шаг) чого — дуже мало 
чогось; Щербатий гріш (шаг) — 
дуже малі гроші. 
ЩЕТИНА, и, ж. 1. Коротка цуп¬ 

ка шерсть деяких тварин, зокре¬ 
ма свиней і борсуків. 2. перен. 
(у людей) Тверде, коротко під¬ 
стрижене волосся або неголена бо¬ 
рода. □ щета, щетйнистий, ще- 
тйнитися, щетйнка, щетйнний, 
щетйнник, щетинникувати, щетйн- 
ницький, щетинуватий, щетиня¬ 
стий, щеть. 

ЩЙГОЛЬ1, гля, ч. Невеликий 
співочий птах. 
ЩЙГОЛЬ2, гля, ч. Удар по 

лобі чи в потилицю зігнутим 
пружним середнім або вказівним 
пальцем. 
ЩЙПЦІ, ів, мн. Ручний інстру¬ 

мент у вигляді двох з’єднаних час¬ 
тин, що служать для схоплювання, 
притримування, стискання чогось. 
□ щйпчики. 
ЩИРЕЦЬ, рця, ч., діал. Незай¬ 

маний ґрунт. Л Щирбць-пІсок — 
чистий пісок. 4* Вйпити (попйти) до 
щирця — до дна, усе; До щирцй 
допектй (допекло) кого— глибоко 
зачепити когось. 
ЩЙРИЙ, а, е. 1. Прямий, відвер¬ 

тий; сердечний,сповнений прихиль¬ 
ності; правдомовний, нефальшивий. 
2. Дійсний, справжній. 3. Ретель¬ 
ний, старанний. 4. Цілком відданий 
якійсь справі або ідеї. □ щирень¬ 
кий, щиренько, щирісінький, щирі¬ 
сінько, щйро, щирувати. Від (од) 
щйрого сбрця — палко, від усієї 
душі; Щйра душа; щйре серце — 
про людину правдиву, відверту, сер¬ 
дечну, душевну; Щйра молйтва — 
палка молитва; Щйре прохання — 
ласкава просьба; Щйрий друг (то¬ 
вариш, прйятель) — справжній 
друг, товариш, приятель; Любйти 
(кохйти) щйро — любити всім сер¬ 
цем, глибоко, палко. 
ЩИРЙЦЯ, і, ж. Дикоросла тра¬ 

ва амарант.# щир. 
ЩИТ, а, ч, 1. Ручна захисна ок¬ 

ругла чи прямокутна площина пе¬ 
реважно у старовинних вояків та 
у теперешніх охоронців правопо¬ 
рядку. 2. Огорожа, пристрій у ви¬ 
гляді металевих плит або збитих до¬ 
купи дощок, призначених для різних 
охоронних цілей. 3. Дошка, на якій 
розміщуються різні предмети для 
показу. 4. техн. Пристрій для роз¬ 
поділу електричної енергії. 5. геол. 
Найдавніша частина суші. По- 
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вертатися (повернутися) з щи¬ 
том — бути, повертатися перемож¬ 
цем; Повертатися на щитГ — бути 
убитим у бою. Д ПрохГдницький 
щит — гірнича машина для проби¬ 
вання шахт і тунелів. 
ЩІЛЬНИЙ, а,е. Який складаєть¬ 

ся з тісно з’єднаних частин, без 
щілин. □ щільненький, щільненько, 
щільність, щільніти, щільнішати, 
щільно, щільнуватий. 4* Щільний 
вогонь — коли снаряди та кулі ле¬ 
тять часто-густо; Щільним колом 
(кільцем) обступати (обступйти, 
оточувати, оточйти і т. ін.) — тісно 
обступати, оточувати. 
ЩОГЛА, и, ж. 1. Судновий висо¬ 

кий вертикальний або похилий 
стовп, призначений для встановлен¬ 
ня вітрил, приладів сигналізації та 
зв’язку, розміщення постів спосте¬ 
рігання та ін. 2. Всяка споруда у ви¬ 
гляді високого стовпа для сигналі¬ 
зації, для підвішування електричних 
проводів та ін. □ щоглйстий, щог- 
ловйй, щогловик. 

10 К А 

ЩОКА, й, ж. 1. Бічна частина 
обличчя від вилиці до нижньої ще¬ 
лепи. 2. Бокова частина якогось 
предмета, деталі, частини меха¬ 
нізму; частина морди, голови 
у тварин, у риб. □ щічка, щічний, 
щокатий, щоковйна. 4- За обйдві 
щокй уминати (уплітйти) — жа¬ 
дібно їсти; Рум’йнець (рум’янці) 
на всю щоку — яскравий рум’я¬ 
нець як ознака здоров’я, моло¬ 
дості і краси; Щоки [аж] горйть 
(пашать, зайнялйся, спалахнули 
і т. ін.) — про вияв крайнього 
збудження від сорому, гніву, ра¬ 
дості. 
ЩУПАК, а. ч. Самець щуки; щука. 

□ щупаків, щупачбк. 
ЩУПЛИЙ, а, е. 1. Худий, слаб¬ 

кий, кволий, який має поганий, 
жалюгідний вигляд. 2. Плюсклий, 
не налитий, не виповнений (про 
зерно, насіння тощо). □ щуплень¬ 
кий, щуплість, щуплявенький, 
щуплявий. 

ЮАНЬ, я, ч. Грошова одиниця 
Китаю. 
Юбка, и, ж. 1. Верхній жіно¬ 

чий одяг, довга корсетка (пере¬ 
важно з рукавами); чоловічий ко- 
роткополий каптан з домашнього 
тонкого сукна, пошитий у талію, 
із складками і стоячим коміром. 
• ліал. юпка. □ юбочка, юпочка, 
юпчина. 2. Бокові стінки (або ниж¬ 
ня частина їх) якогось технічного 
циліндра. 
ЮВЕЛІР, а, ч. Майстер, що ви¬ 

готовляє прикраси, побутові пред¬ 
мети з дорогоцінних-металів, ка¬ 
менів. □ ювелірний, ювелірність, 
ювелірно, ювелірство. Д Ювелір¬ 
ний к&мінь — камінь, з якого ви¬ 

готовляють прикраси, художні ви¬ 
роби. 
ЮВІЛЄЙ, ю, ч. Урочисто відзна- 

чувана річниця якоїсь знаменної 
події, життя або діяльності кого- 
небудь, існування якоїсь установи, 
міста, держави та ін. □ ювілейний, 
ювілянт, ювілянтка, ювіляр, юві¬ 
лярка. 
ЮГНУТИ, ну, неш, лок. Швид¬ 

ко піти, побігти кудись, зникнути 
десь. 
ЮДОЛЬ, і, ж. Місце, де терплять 

нестатки, страждають, мучаться. 
ЮКА, и, ж. Південна вічнозеле¬ 

на деревна декоративна рослина, 
з волокон якої виготовляють кана¬ 
ти, рогожі тощо. 



ЮЛІАНСЬКИЙ 887 Ягода 

ЮЛІАНСЬКИЙ, а, е. Д Юліан¬ 
ський календар, Юліанське літо- 
чйслення — система літочислення, 
введена імператором Юлієм Цеза¬ 
рем у 46 р. до Р.Х.; старий стиль. 
ЮННАТ, а,ч. (скорочення слів: 

юний натураліст). Юний дослідник 
природи; член природознавчого 
гуртка. □ юннатівський. 
ЮПЇТЕР, а, ч. Потужний елект¬ 

ричний освітлювальний прилад, про¬ 
жектор для кінознімання. 
ЮРБА, й, ж. Безладне скупчен¬ 

ня людей; група, гурт; не-герої; 
скупчення тварин, птахів; зграя, 
зграйка. □ юрбйтися, юртуватися; 
юрбище. • юрма. □ юрмйсько, 
юрмйтися, юрмище. 
ЮРОДЙВИЙ, а, е. ГІсихі чно хво¬ 

рий, божевільний; у знач. ім. у мар¬ 
новірних, реліг. людей — Жебрак, 
божевільний, що має дар віщуна. 
ЮРТА, и, ж. Переносне конусо¬ 

подібне житло кочових і напівосі- 

лих народів Центральної і Серед¬ 
ньої Азії. 
ЮСТИРУВАТИ, ую, уєш, недок. 

і док., що. Вивіряти прилад, ме¬ 
ханізм, регулювати. □ юстирований, 
юстирувальний, юстирувальник, 
юстирування. 
ЮХТА, и, ж. Сорт шкіри, одер¬ 

жуваний особливим обробленням 
шкур коней, свиней, великої рогатої 
худоби. □ юхтовий. 
ЮШЙТИ, юшйть, недок. Литися, 

текти у великій кількості (про кров, 
піт зокрема). 
Юшка, и, ж. 1. Суп, рідка їжа, 

відвар із м’яса, риби або городини 
з приправами. 2. Рідина з борщу, 
супу. 3. Вода, в якій щось варило¬ 
ся. 4. Кров. -Ф Набиратися (набрати¬ 
ся) юшки від кого— перейматися 
чиїмись поглядами, думками, ідея¬ 
ми тощо; ГІускйти (пустйти) юшку 
з кого — убивати або сильно бити 
когось. 

Я: *Ф Від а до я —усе, від почат¬ 
ку до кінця. 
ЯБЕДА, и, ч. і ж. Той (та), хто 

обмовляє когось, зводить наклеп на 
кого-небудь, доносить комусь на 
кого-небудь; наклеп, обмова тощо. 
□ ябедник, ябедництво, ябедниця, 
ябедницький, ябедничати. -Ф До¬ 
їхати ябедами кого— наклепами, 
доносами завдати комусь неприєм¬ 
ностей. 
Я БЛ УКО, а, с. Плід яблуні. □ яб¬ 

лучко, яблучний, яблучник. Л Зем¬ 
ляне яблуко, йблучна кислотй. 
■Ф У йблуках — коні з темними 
круглими плямами на шерсті. 
ЯБЛУНЯ, і, ж. Фруктове дерево, 

садове й лісове, з кулястими пло¬ 
дами. □ яблуневий, яблуння, яб¬ 
лунька. 

ЯВА1, явй, ж. Реальна дійсність; 
• яв. □ явище, явка, являтися, 
явний, явність, явно, явочний. 
-Ф Явочним порйдком — без поперед¬ 
ньої згоди, дозволу, самовільно. 
Ява2, и, ж., театр. Частина дра¬ 

матичного твору (вистави), в якій 
склад дійових осіб не змінюється. 
□ явлений, йвлення, являти(ся). 
ЯВЛЕНИЙ, а, е. Чудодійний. 
явленнии. 
ЯГНЯ, йти, с. 1. Маля вівці. 2. Про 

покірну, лякливу людину. □ ягнй- 
тися, ягнйця, ягнйчка, ягніння, ягня¬ 
тина, ягнятко, ягнятник, ягняточко, 
ягнячий. 
ЯГОДА, и, ж. Соковитий плід тра¬ 

в’яних та кущових (також деревних: 
вишні, сливи) рослин. □ ягіддя, 
ягідка, ягідний, ягідник, ягіднико- 
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вий, ягідництво, Ягідниця, Ягідонь¬ 
ка, Ягідочка, Ягодина. 
ЯДРО, а, с. 1. Внутрішня частина 

горіха, зерна, насіння соняшника 
тощо. 2. Внутрішня, центральна 
щільніша, густіша частина земної 
кулі, атома, рослинних і тваринних 
клітин. 3. тільки оди., перен. Частина 
колективу, група в колективі, яка 
є взірцем, яка зразково діє. 4. Куля¬ 
стий снаряд стародавньої гармати. 
5. Спортивний снаряд. □ Ядерний, 
Ядерник, Ядерно, ядерце, ядренйй, 
ядренйстий, ядрено, Ядриия, ядровий, 
ядрйний. 
ЯДУХА, и, ж. 1. Задишка, яку 

спричиняють деякі захворювання 
серця або бронхів; астма. □ ядуш¬ 
ливий, ядушливість, ядушливо, 
ядушний. 
ЯЗ, Язу, </., риб. Плот, частокіл 

упоперек річки чи затоки, у ворота 
якого вставляють вершу чи ятір для 
ловлі риби. 
ЯЗИК» а, ч. 1. Рухливий м’язо¬ 

вий орган, розташований у ротовій 
порожнині хребетних тварин і лю¬ 
дини, який є органом смаку, бере 
участь у процесі жування, ковтан¬ 
ня; у людини — ще в процесі мов¬ 
лення. 2. Полонений, від якого 
можна здобути потрібні відомості. 
4- Бігати (побігати), вйсолопивши 
язикй (язикй) — робити що-небудь, 
клопотатися до знемоги; Гбстрий 
язйк — глузливий, дотепний, уїд¬ 
ливий язик; Грішйти (гріховодити) 
язикбм (язикйми) —говорити зай¬ 
ве, базікати; Давати (д&ти) вблю 
язик^ (язикові) — не стримуватись 
у висловах, говорити, не соромля¬ 
чись; Дріботіти язикбм — дуже 
швидко, скоромовкою говорити; 
МЯти дбвгого язикй — не вміти 
зберігати таємницю; Молбти язи¬ 
кбм — швидко, безупинно говори¬ 
ти щось, не варте уваги, теревенити; 
Наламувати (наламйти) язика — 
набувати вправності у висловлю¬ 

ванні; Язйк свербйть — хочеться 
щось сказати, годі мовчати. □ язи¬ 
катий, язикатість, язиковий, язйчен- 
ня, язйчити, язичйще, язичковий, 
язйчний, язичбк. 
Якір, якоря, ч. 1. мор. Метале¬ 

вий стержень з лапами, що як галь¬ 
мо прикріплює судно до грунту. 2. 
Частина електричної машини, де 
збуджується електрорушійна сила, 
ротор. □ якірець, якірний. Д Ста- 
новйй йкір. Ф Кйдати (кйнути) 
йкір — зупинитися для стоянки; 
Якір порятунку (рятування) — 
остання надія, останній засіб для 
врятування. 
ЯКІСТЬ, якості, ж. Наявність 

істотних ознак, властивостей, особ¬ 
ливостей, що відрізняють один пред¬ 
мет чи явище від інших; та чи інша 
властивість, вартість, міра придат¬ 
ності. □ якісний, якісно. Д Якісний 
аналіз — визначення хімічного 
складу речовини; [Державний] 
Знак йкості — найвища оцінка 
якості продукції в СРСР; Міжна- 
рбдний сертифікат йкості — міжна¬ 
родна оцінка якості виробництва 
й товару. 
ЯЛОВИЧИНА, и, ж. М’ясо бика, 

вола, корови як страва. □ яло¬ 
вичий. 
ЯЛОЗИТИ, бжу, бзиш, недок. 1. 

Змащувати або забруднювати щось 
чим-небудь жирним. 2. Возитися, 
дуже довго поратися з чим-небудь, 
зволікати з чимсь. □ ялозитися. 
ЯЛОМбК, мка, ч., діал. Повстя¬ 

на шапка. 
ЯМА, и, ж. 1. Заглиблення в зем¬ 

лі, що використовується як могила, 
як сховище, місце для зберігання, 
розміщення, збирання чого-небудь, 
як тюрма, арештантське приміщен¬ 
ня, примітивна шахта для добуван¬ 
ня нафти. 2. Глибока небезпечна 
вирва на дні річки, водоймища. 3. 
перен. Те, що характеризується бру¬ 
дом, застоєм, зосередженням інтриг 



Янкі 889 ЯРУС 

і пороків.□ ямар, ямище, ямка, 
ймковйй, ямкуватий, ямний, ймочка. 
Д Ямна культура — археологічна 
культура, поширена в Східній Європі 
в середині НІ — на початку II тися¬ 
чоліття до Р. X. 
ЯНКІ, нев/дм.,ч. Пр ізвисько аме¬ 

риканців, уродженців США. 
ЯНТАР, ю, ч. 1. Скам’яніла 

живиця хвойних дерев давніх 
геологічних періодів у вигляді 
твердої, жовтої, ледь прозорої 
речовини, яка використовується 
для виготовлення прикрас. 2. Ви¬ 
ріб із цієї смоли. 3. перен. Те, що 
своїми зовнішніми рисами нагадує 
таку смолу. □ янтаревий, янтарі¬ 
ти, янтарний. Д Янтарна кис¬ 
лота — органічна сполука, стиму¬ 
лятор росту рослин. 
ЯР\ у* ч. Глибока довга вирва 

в полях. □ ярйстий, яркуватий, 
ярбк, ярбчок, яруга, яружний. 
ЯР2, і, ж. 1. Весняні посіви і сходи 

сільськогосподарських культур. 2. 
поет. Весна. // □ йрий, ярйна, ярйн- 
ний, ярйця, яровизатор, яровизація, 
яровизбваний,яровизувати, яровйй, 
яровина. 
ЯР3, і, ж. Лютість. □ ярий, ярість, 

яріти, ярйтися, яро, яросливий, ярос- 
ливо, яросно, ярувати. 
ЯР\ і, ж. Зелена фарба, яку 

одержують шляхом окислення міді. 
□ яріти. 
ЯРЙГА, и, ч. І. У Росії XVI - 

XVII ст. представник найбіднішо- 
го населення. • ярйжка. 2. П’яни¬ 
ця, гультяй, безпутна людина. 3. 
У XVI — XVII ст. —нижній чин 
у приказах, який виконував полі¬ 
цейські функції. □ ярйжний, ярйж- 
ник, ярйжниця. 
Я Р Й ЖКА, и, ж, лінгв., іст. Пра- 

вопис, запропонований у 1876 р. 
для українських видань, за яким 
літера ЬІ (єри) вживалася на по¬ 
значення звука И, а літера И — 
звука І. 

Ярка, и, ж. Молода вівця, яка 
ще не ягнилася. □ ярочка, ярча, 
ярчук . 
ЯРЛИК, а, ч. 1. Наклейка на 

предметі, товарі із зазначенням 
назви, місця виготовлення, ціни, 
номера та інших відомостей; етикет¬ 
ка. 2. перен., зневажл. Характерис¬ 
тика, що її дають за шаблоном або 
за традицією. □ ярличбк. *❖* Віш&ти 
(повісити, клбїти, наклбїти) ярлйк 
кому, на кого— несправедливо зви¬ 
нувачувати когось у чому-небудь. 
Ярмарок, рку, ч. торг, що 

відбувається регулярно в установ¬ 
лений час на певному місці для 
продажу й закупівлі товарів. □ яр¬ 
марковий, ярмаркбвище, ярмарку¬ 
вання, ярмаркувати, ярмарчанин, 
ярмарчйще. Д Контрактовий 
ярмарбк — торг, на якому уклада¬ 
ли контракти на оптову торгівлю. 
-Ф- Пропйв, як соб&ка на ярмйр- 
ку — загубився. 
ЯРМО, а, с. І. Упряж для вели¬ 

кої рогатої худоби у вигляді де¬ 
рев’яної рами, яку надягають на 
шию тварин і замикають заноза¬ 
ми. 2. перен. Панування, пов’язане 
з гнітом, гнобленням; іго. 3. Части¬ 
на магнітного кола електричної ма¬ 
шини, яка з’єднує між собою його 
полюси. Запрягати в ярмб — по¬ 
неволювати когось; Накладати (на¬ 
класти, надівйти, надіти) ярмб на 
[свою] шйю (на сббе) — брати на 
себе важкий тягар, непосильну ношу, 
зайвий клопіт. 
ЯРМУЛКА, и, ж. Шапочка з м’я¬ 

кої матерії без околички, яка щільно 
прилягає до голови. □ ярмулочка. 
Ярус, у. ч. і . Один з горизонталь¬ 

них рядів чого-небудь, розміщених 
один над одним, один вище від дру¬ 
гого; однотипна частина будівлі, 
предмета або пристрою, яка повто¬ 
рюється по вертикалі; один з рядів 
лож, балконів у театрі. 2. геол. Су¬ 
купність гірських порід, що утвори- 
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лися протягом геологічного віку. 
□ ярусний, ярусність. 
ЯСА, и, ж, заст. Сигнал, знак; чут¬ 

ка, поголос; гучні звуки, гуркіт, грім, 
вітання гарматними залпами; поет. 
світло, сяйво; данина. Пускати 
(пустйти) яс^ — гриміти, торохті¬ 
ти. □ ясина, ясйти, ясувати. 
ЯСЕН, а, ЯСЕНЬ, я, ч. Дерево 

родини маслинових з перистим ли¬ 
стям і міцною деревиною, годиться 
на різні вироби.□ ясеневий, ясенець, 
ясенйна, ясенбвий, ясенок, ясеночок. 
ЯСЙР, у, ч. БранцГ, полонені, 

яких захоплювали турки й татари 
на українських, польських, росій¬ 
ських землях у XVI — XVIII ст.; по¬ 
лон, неволя. 
ЯСКРАВИЙ, а, е. 1. Який випро¬ 

мінює сильне світло; сліпучий, ся¬ 
ючий. 2. (про кольори) Виразних 
насичених тонів. 3. перен. Дуже 
переконливий, очевидний, повний 
емоцій, діяльний. 4. перен. (про 
мову) Багатий, барвистий. □ яск¬ 
равість, яскравіти, яскравішати, 
яскраво. 
ЯСНЙЙ, а/а, е/е. 1. Який ви¬ 

промінює багато світла. 2. Нічим 
не затемнений; (про воду) чистий, 
прозорий; (про колір) світлий. 3. 
перен. Радісний, веселий, нічим не 
затьмарений. 4. Який добре видно, 
чути, який легко сприйняти, розріз¬ 
нити. 5. (про голос, вимову) Вираз¬ 
ний; (про почерк, шрифт) чіткий. 
6. Зрозумілий, який не викликає 
сумнівів; очевидний. 7. перен. (про 
розум) Здатний логічно думати; 
проникливий. □ ясненький, ясне¬ 
сенький, яснйна, яснйтися, ясність, 
ясніти, яснішати, йсно, яснота, яс¬ 
нуватий.4* Щоб він (вона, воно) 
горів (горіла, горіло) йснйм вогнбм 
(огнбм, полум’ям) — побажання 
зла комусь, вираження незадово¬ 
лення з приводу чогось; Ясна го¬ 
лова; Ясний розум у кого — про 
того, хто здатний розумно мислити. 

чітко висловлювати думки; Ясна 
річ (вставн. сл.) — очевидно. 
Ятір, ятера, ч. Риболовне зна¬ 

ряддя у вигляді сітки, натягнутої 
на обручі, що їх встановлюють на 
дні водойми. □ ятерець, ятерйна, 
ятірець. 
ЯТКА, и, ж. Легка тимчасова спо¬ 

руда, балаган, повітка. □ ятковий, 
яточка, яточник, йточниця. 
Ятрйти, ятрю, ятрйш, недок. 1. 

(рану) Доторкаючись, діючи чим- 
небудь, спричиняти біль; викликати 
свербіння; перен. (душу, серце) роз¬ 
дирати, дратувати. 2. кого, перен. 
Мучити. □ ятрйтися. Ятриться 
серце (душй) в кого, кому, чим — 
про того, хто відчуває душевний 
біль, величезні страждання; Ятрйться 
в сбрці (в душі) шов кого, кому — 
про те, що не забувається, що бенте¬ 
жить кого-небудь. 
ЯТРІВКА, и, ж. Дружина чоло¬ 

вікового брата. 
ЯХОНТ, ч. 1. род. у. Прозорий 

різновид мінералу корунду; сапфір, 
рубін. 2. род. а. Окремий камінець 
цього мінералу як ювелірна прикра¬ 
са. □ яхонтовий. 
Яхта, и, ж. Вітрильне, моторне 

або вітрильно-моторне спортивне чи 
туристське судно. □ яхт-клуб, яхто¬ 
вий, яхтсмен. 
ячАти, ячу, ячйш, недок. Жаліб¬ 

но кричати, квилити (про птахів, 
перев. лебедів). □ ячання. 
ЯЧМІНЬ1, меню, ч. Злакова рос¬ 

лина. □ ячмінець, ячмінка, ячмін¬ 
ний, ячний, ячник, ячниця, ячнище, 
яшний, яшник, яшниця, яшнище. 
ЯЧМІНЬ2, меня, </., розм. Гостре 

гнійне запалення волосяного мішеч¬ 
ка вії та сальної залози краю повіки. 
□ ячмінець. 
ЯШМА, и, ж. Осадова гірська 

порода, яка складається з дрібних 
зерен кварцу червоного, сірого, зеле¬ 
ного; використовується як декоратив¬ 
ний камінь і для художніх виробів. 



891 амбразура 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СИНОНІМІВ 

а — аж*, 
а саме — тобто, 
а тим часом — аж2, 
абетка — аз (ази), азбука, ал¬ 

фавіт. 
абищиця — абищо, 
абищо — абищиця, 
абияк — будь-як. 
абрис — контур, 
абсолютний — безпросвітний, 

незворушний, 
абсолютно — ніяк, 
абстрактний — академічний, іде¬ 

альний. 
абсурд — безглуздя, бозна-що, 

маразм, нісенітниця, нонсенс, 
авантюра — афера, 
авантюрист — дурисвіт, 
авжеж — адже1, атож, аякже, 

так2. 
авіалайнер — лайнер, 
авто — автомобіль, 
автокрамниця — автомагазин. 
автократія — абсолютизм, 
автоматичний — механічний, 
автомашина — автомобіль, 
автоперегони — авторалі, 
авторитет — знавець, метр3, 
автострада — автомагістраль, 

спідвей. 
автохтон — абориген, 
агент — емісар, 
агов — аґу. 
агресія — навала, напад, на¬ 

шестя. 
агресор — нападник, 
аґусеньки — аґу. 
аґу сі — аґу. 

аґусіньки — аґу. 
аґуш — аґу. 
аґуша — аґу. 
адепт — апостол, 
адже — бо1, 
аероплан — літак, 
аеростат — куля, 
ажіотаж — бум2, 
азарт — запал, 
азартний — запальний, 
азбука — аз (ази), алфавіт, бук¬ 

вар. 
ази — азбука. 
Азіопа — Євразія. 
аїр — лепеха. 
акванавт — іхтіандр. 
акліматизуватися —звикати. 
акредитування — акредитація. 
аксесуар — атрибут. 
акт — дія. 
активний — бойовий, непосидю¬ 

чий. 
актинідія китайська — ківі2, 
актор — артист. 
актуальний — злободенний, своє¬ 

часний, сучасний. 
акумулювати — нагромаджува¬ 

ти, накопичувати, 
акуратний — охайний, 
акцент — наголос, 
акцентувати — натискати, 
акція — операція, 
але — а1, однак, так3, таки, 
алфавіт — азбука, 
аматор — любитель, 
амбар — житниця, 
амбітність — амбіція, 
амбразура — бійниця. 



амністувати 892 багатогранний 

амністувати — милувати, 
амулет — Гема, оберіг, 
анаболізм — асиміляція, 
аналізувати — обговорювати, 

розбирати. 
анатомувати — розчиняти1, 
анахронічний — застарілий, 
ангельський голос — євангель¬ 

ський (євангельський голос), 
англійці — британці, 
анемія — недокрів’я, 
анестезист — анестезіолог. 
анестезувати — знеболювати, 
аномальність — аномалія, 
анонімний — безіменний, 
антигуманність — антигуманізм, 
антилюдяність — антигуманізм, 
антипатія — огида, 
антипко — дідько, 
античний — класичний, 
антрепренер — імпресаріо, 
антураж — обгортка, 
анфас — фас. 
апарат — механізм, 
апатичний — млявий, 
апелювати — оскаржувати, 
аплодисменти — оплески, 
аплодувати — бити, 
апогей — зеніт, 
апоплексія — інсульт, 
апробата — апробація, 
аргументований — небезпідстав¬ 

ний. 
аргументувати — обґрунтову¬ 

вати. 

ба — ач, бач. 
баба — боягуз, 
бабахнути — бехнути, 
бабизна — батьківщина, 
бабій — жеребець, 
бабка — баба1, 
бавлення — забава, 
бавовна — бавовник, 
бавовнянка — бавовна. 

ареал — область, 
арештовувати — брати, 
аристократичний — благородний, 

знатний. 
армія — військо, 
аромат — запах, 
ароматний — духмяний, запаш¬ 

ний. 
артизм — естетика, 
артист — актор, Бог, митець, 
артистизм — естетика, 
архаїчний — застарілий, 
архирей — єпископ, 
архієрей — єпископ, митрополит, 
архітектор — будівничий, 
архітектура — будівництво, 
архітрав — епістиль, 
аскет — затворник, 
асоціація — ліга1, 
аспект — обставина, 
аспид — антихрист, біс1, 
атакувати — нападати, насту¬ 

пати. 
атеїстичний — безбожний. 
атестувати — оцінювати. 
атож — авжеж. 
атрибут — аксесуар, ознака. 
аура — біополе. 
афера — авантюра, оборудка. 
аферист — дурисвіт. 
ахати — бахкати. 
ахінея — абищо, бозна-що. 
ач — бач. 
аякже — авжеж, ага2. 

Б 
багатенько — багато, 
багатий — заможний, ситий, 
багатир — багач, 
багатирство — багатство, 
багатій — багач, дука, 
багатішати — багатіти, збагачу¬ 

вати (збагачуватися). 
багатогранний — різноманіт¬ 

ний. 



багатоманітність 893 бевкати 

багатоманітність — багатство, 
багаторазовий — неодноразовий, 
багатослів'я — вода, 
багатшати — багатіти, 
багацько — багато, 
багач — дука, 
багнище — багно, болото, 
багно — болото, мочар, 
багновиця — багно, болото, 
багновище — багно, болото, мо¬ 

чар. 
багнюка — болото, 
баговиння — багно, болото, 
багрити — кривавити, 
багровий — багряний, 
багрянець — кармазин, 
багрянити — кривавити, 
бадилина — било3, 
бадилиння — бадилля, 
бадьорий — молодечий, 
бадьористий — бадьорий, бра¬ 

вий. 
бажаний — ідеальний, 
бажати — жадати, зичити, 

мріяти. 
база — основа, 
базар — ринок, 
базис — база, 
базіка — дзвонар, 
базікання — балаканина, 
базікати — варнякати, верзти, 

теревенити, торохтіти, торочити, 
хляпати. 

базувати — будувати, 
базуватися — опиратися, 
байдужки — байдуже, 
байдужний — байдужий, 
байка — казка, 
байстрюк — безбатченко, 
байстря — байстрюк, безбат¬ 

ченко. 
баки — бакенбарди, 
бакси — долар (долари), 
бакша — баштан, 
бал — очко, 
балакання — бесіда, 
балакати — бесідувати, лепе¬ 

тати. 
баламут — ловелас. 

баламутити — бентежити, бунту¬ 
вати. 
баланда — бурда. 
балачка — бесіда. 
балачки — балаканина. 
балка — западина. 
баляндраси — баляси. 
баляси — баляндраси. 
бамкати — бити, бовкати. 
банда — зграя. 
банка — банька2. 
банта — бантина. 
банька — банка1, бульба. 
баньки — більмо (більма). 
баня — купол. 
бараболя — картопля. 
барахло — мотлох. 
барва — барвник, колір, фарба. 
барвистий — мальовничий. 
барвити — забарвлювати. 
бардак — бордель. 
баритися — зволікати. 
барліг — баюра. 
басистий — низький. 
баталія — битва. 
батарейка — елемент. 
батіг — бич. 
батьківщина — родина. 
батько-мати — батьки. 
батя — батько. 
бахкати — бити. 
бахнути — бехнути. 
бахурувати — блудити2. 
бацати — бити. 
бацнути — бехнути. 
бач — ач. 
бачите — бач. 
бачитися — здаватися2. 
бачиш — бач. 
бачте — бач. 
баюра — барліг, калюжа. 
бая — байка2. 
бганка — борозна, зморшка, 
бганки — брижі, 
бгати — м’яти, 
бевзень — бовван, 
бевзь — бовван, йолоп, 
бевкати — бамкати, бити, бов¬ 

кати. 



бегемот 894 безмовний 

бегемот — гіпопотам, 
бедлам — безладдя, 
беж — бежевий, 
безапеляційний — беззапереч¬ 

ний. 
безбарвний — безживний, білий, 

блідий. 
безбатченко — байстрюк, 
безбожжя — атеїзм, 
безбожний — безсоромний, бого¬ 

відступний. 
безбожництво — атеїзм, 
безбожність — атеїзм, 
безборонний — беззахисний, 
безвиглядний — безнадійний, 
безвинний — безгрішний1, 
безвихідний — безнадійний, 
безвідносний — абсолютний, 
безвірний — безбожний, бого¬ 

відступний, 
безвір'я — атеїзм, 
безвість — небуття, 
безвладдя — анархія, 
безвладний — безпорадний, 
безглуздя — абсурд, бозна-що, 

маразм, маячня, нісенітниця, нон¬ 
сенс. 

безголовий — безмозкий, недоум¬ 
куватий. 
безголосий — безмовний, німий, 
безгрішний — непогрішний, 
безгрошовий — натуральний, 
бездарний — безталанний, 
бездарність — бездара, 
бездиханний — мертвий, 
безділля — безробіття, 
бездіяльний — інертний, 
бездіяльність — інерція, 
бездоганний — ідеальний, 
бездонний — невичерпний, 
бездоння — безодня, 
бездощів'я — засуха, 
бездуховий — бездуховний, 
безжальний — невблаганний, 

нещадний. 
безживний — безбарвний, 
безжиттєвий — безживний, 
безжурний — безтурботний, 
беззаконний — свавільний. 

беззаперечний — безапеляцій¬ 
ний, безперечний. 
беззастережний — безоглядний, 

безумовний. 
беззахисний — беззбройний, 
беззбройний — беззахисний, 
беззвітний — безконтрольний, 
беззвучний — безголосий, без¬ 

мовний. 
беззглядний — беззастережний, 

безоглядний, безумовний, 
беззмінний — незмінний, 
беззмістовний —легковажний, 
безкінечний — нескінченний, 
безклопітний — безжурний, без¬ 

турботний. 
безколірний — безбарвний, 

білий. 
безкольоровий — безбарвний, 

білий. 
безкомпромісний — непримирен¬ 

ний. 
безкраїй — бездонний, безмеж¬ 

ний, безмірний, нескінченний, 
безкраїсть — безмежжя, безмір, 
безкрай — безмежжя, безмір, 

безодня. 
безкрайній — безкраїй, безмеж¬ 

ний. 
безкровний — безбарвний, білий, 

блідий. 
безлад — безладдя, 
безладдя — розгардіяш, сумбур, 
безлік — безліч, гибель, 
безліч — маса, мільйон, море, 

океан. 
безлюдний — безжиттєвий, від¬ 

людний. 
безмежжя — безм і рГ безодня, 
безмежний — абсолютний, без¬ 

донний, безкраїй, безмірний, неви¬ 
черпний, незмірний, нескінченний. 

безмежно — безмір, 
безмір — безмежжя, безодня, 

океан. 
безмірний — бездонний, безкраїй, 

безмежний, незмірний, нескінчен¬ 
ний, невичерпний. 

безмовний — безголосий, німий. 



безнадійний 895 бекас 

безнадійний — безвихідний, не¬ 
виліковний. 
безневинний — безгрішний1, без¬ 

печний. 
безоглядний — беззастережний, 

безумовний. 
безодній — бездонний, 
безодня — безмежжя, безмір, 
безпам'ятний — безтямний, бо¬ 

жевільний. 
безпардонний — нахабний, 
безперебійний — безвідмовний, 

невпинний,неперервний. 
безперервний — безвідмовний, 

невпинний, неперервний, сталий. 
безперестанний — безнастанний, 

вічний. 
безперечний — беззаперечний, 

незаперечний. 
безперспективний — безнадій¬ 

ний. 
безпечний — безжурний, безтур¬ 

ботний. 
безплідний — марний, 
безповоротний — остаточний, 
безпомилковий — непогрішний, 

непомильний, несхибний. 
безпомильний — непогрішний, 

непомильний. 
безпомічний — безпорадний, 
безпорадний — безвихідний, без¬ 

надійний. 
безпосередній — близький, неви¬ 

мушений. 
безпрецедентний — небувалий, 
безпристрасний — байдужий, 

бездушний. 
безпросвітний — безвихідний, 
безпросвітність — морок, 
безпроцентний — безвідсотковий. 
безпуття — бездоріжжя, 
безрадісний — безпросвітний, 

невтішний, сумний. 
безрезультатний — безплідний, 

марний. 
безсердечний — бездушний, 
безсилий — безпорадний, легко¬ 

духий, недолугий, нікчемний, 
безсилість — неміч. 

безсилля — неміч, несила1, 
безсильний — безсилий, 
безслівний — безмовний, 
безслідно — безвісти, 
безсловесний — безголосий, без¬ 

мовний, німий, 
безсмертна — безсмертник, 
безсмертний — невмирущий, 
безсовісний — безбожний, безсо¬ 

ромний. 
безсоромний — безбожний, 

брудний, брутальний, непристой¬ 
ний. 
безстидний — безсоромний, 
безсторонній — нейтральний, 

об’єктивний. 
безсумнівний — безумовний, не¬ 

заперечний. 
безталанний — бідний, неборак, 
безталання — недоля, 
безтурботний — безжурний, 
безтямний — безпам’ятний, бо¬ 

жевільний, несамовитий, 
безтямність — нестяма, 
безугавний — невгамовний, не¬ 

послабний, неугавний, 
безумний — навіжений. 
безумність — божевілля, 
безумовний — беззастережний, 

безоглядний, незаперечний, 
безумство — божевілля, нестяма, 
безупинний — безнастанний, не¬ 

впинний, невтомний, неперервний, 
непослабний, 
безуспішний — марний, 
безутішний — невтішний, нероз¬ 

важний. 
безутомний — невтомний, 
безформний — аморфний, 
безхмарний — благословенний, 
безцеремонний — безпардонний, 

нахабний. 
безцінний — неоціненний, 
безчестя — стид, 
безчинство — бешкет, непо¬ 

добство. 
безчуттєвий — непритомний, 
без'язикий — недорікуватий, 
бекас — дупель1. 



бельбахи 896 бірюза 

бельбахи — бебехи, 
бельбухи — бебехи, 
белькотати — жебоніти, лепе¬ 

тати. 
бемкати — бамкати, бити, бов¬ 

кати. 
бендюг — битюг, 
бентежити — баламутити, бунту¬ 

вати, непокоїти, хвилювати, 
бентежитися — торопіти, 
береги — бордюр, 
берегти — оберігати, 
берегтися — начуватися, 
бережина — берег, 
бережливий —заощадливий, 
береза — березина, 
березина — береза1, 
березіль — березень, 
березник — березина, 
березняк — березина, 
березоль — березень, 
беркий — беручкий, 
берло — скіпетр, 
беручкий — беркий, завзятий, 

липкий. 
бесіда — розмова, 
бесідувати — балакати, 
бескед — круча, 
бескет — круча, 
бескид — круча, 
бешкет — скандал, 
бешкетник — паливода, 
билиця — бувальщина, 
биндюг — битюг, 
биндюги — дроги, 
бирка — карб, 
бистрінь — бистрина, 
бистря — бистрина, 
битва — бій, боротьба, 
бити — бамкати, бахкати, бити¬ 

ся, бовкати,човпти, 
битий — бувалий, 
битися — бити, боротися, борса¬ 

тися. 
биття — бій. 
бич — батіг, 
бияк — бич. 
біганина — замішання, 
бігання — біг. 

бігом — мерщій, 
бігти — мчати, 
бігунка — дизентерія, діарея, 
біда — безголов’я, лихо, 
бідак — безштанько, 
бідар — безштанько, 
бідкатися — нарікати2, 
бідний — безталанний, злиден¬ 

ний, незаможний, 
бідність — нестаток, 
бідняк — безштанько, сірома, 
бідолаха — небога, неборак, не¬ 

вдаха, сірома. 
бідолашний — безталанний, 

бідний. 
бідування — злигодні, 
бідувати — битися, бідкатися, 
бізнес — діло, 
бізнесмен — ділок, 
бій — битва, боротьба. 
^ • V ^ • о бійка — бій. 
бійниця — амбразура, 
бійня — бойня, 
бік — момент, сторона, 
білий — безбарвний, блідий, 
білий гриб — біляк, боровик, 
білиця — білка, 
білі — біляк (біляки), 
біліти — блищати, 
білітися — біліти, 
білішати — біліти, 
білогвардієць — білий, біляк, 
білогвардійський — білий, 
білогвардійщина — білий, 
білоемігрант — білий, 
білоемігрантський — білий, 
білокрівці — лейкоцити, 
білосніжний — білий, 
білотка — едельвейс, 
білувати — лупити, 
більма — баньки, 
біля — коло2, край2. 
біляк — білий, білогвардієць, 

боровик. 
білянка — білявка, 
біном — двочлен, 
біографія — життєпис, 
біополе — аура, 
бірюза — туркус. 



бірюзовий 897 болючий 

бірюзовий — блакитний, 
біс — антихрист, дідько, сатана, 
бісити — роз’яряти, 
біскуп — єпископ, 
благенький — вутлий, 
благодатний — благословенний, 
благородний — знатний, 
благословенний — безхмарний, 

благодатний. 
благосний — благодатний, 
благочестивий — богобоязливий, 
блаженство — благодать, насо¬ 

лода. 
блазенство — балаган, 
блазнювання — балаган, 
блазнюк — блазень, 
блакитний — голубий, 
бланк — карта, 
ближній — брат, 
близнюки — двійнята, 
близнята — двійнята, 
близький — безпосередній, на¬ 

ближений. 
близько — біля, майже, 
блимати — кліпати, мерехтіти, 

мигати, моргати. 
блискавиця — блискавка, зір¬ 

ниця. 
блискати — блимати, бриніти, 

осявати. 
блискіт — блиск, 
блискітка — іскра, 
блискотіти — мерехтіти, 
блищати — загорятися, світи¬ 

тися. 
блідий — безбарвний, білий, (про 

рідину — безбарвний). 
бліднути — біліти, блякнути, мер¬ 

хнути. 
блокада — облога, 
блондинка — білявка, 
блудити — блукати, бродити1, 
блудяга — заброда, 
блукання — мандри, 
блукати — блудити1, бродити1, 

никати. 
блюзнірство — святотатство, 
бляклий — блідий, 
блякнути — мерхнути. 

бляха — жерсть, 
бляшанка — жерсть, 
бо — адже2, оскільки, 
бовван — блазень, бовдур, 

ідол. 
бовваніти — майоріти, мріти, 
бовдур — бовван, комин, 
бовкало — било1, 
бовкати — бамкати, бити, 
бовкнути — бахнути, 
бовтатися — бовтати, 
боги — ікона (ікони), 
богобоязкий — богобоязливий, 
богобоязний — богобоязливий, 
боговідступний — безбожний, 
богомаз — іконописець, 
богомаз (ремісничої роботи) — 

ікона. 
Богоматір — Богородиця, 
богомільний — богобоязливий, 

набожний. 
богомольний — богобоязливий, 

набожний. 
богослов’я — теологія, 
боготворити — молитися, обо¬ 

жнювати. 
бодибілдинг — культуризм, 
бодибілдинґ — культуризм, 
бодня — діжка, 
боєць — бойовик, борець, вояк. 
Божа Мати (Матір) — Богоро¬ 

диця. 
божевілець — божевільний, 
божевільний — безпам’ятний, 

безтямний, навіжений, несамовитий, 
божествити — боготворити, 
божниця — божник, 
божок — бовван, ідол, 
бозна-звідки — звідкись, 
бозна-що — абищо, безглуздя, 
бойня — бійня, 
бойовик — боєць, 
бойовище — битва, 
бокал — келих, кубок, 
боліти — нити, 
болонья — дощовик, 
болото — багно, гниловід, мочар, 
болючий — болісний, злободен¬ 

ний, наболілий. 



бомкати 898 бугор 

бомкати — бамкати, бити, бов¬ 
кати. 
бомок — жак. 
боргувати — брати, 
бордель — бардак. 
бордовий — бордо, 
борець — боєць, 
боровик — біляк, 
бородай — борода, 
бородань — борода, 
бородатий — борода, 
бородач — борода, 
борозна — зморшка, 
борозниста — типчак, 
боронити — оберігати, 
боронувати — боронити2, скоро¬ 

дити. 
бороти — бити. 
боротися — битися, опиратися, 
боротьба — битва, бій, війна, 
борсатися — битися, 
борюкання — боротьба, 
борюкатися — боротися, 
босоногий — босий, 
ботвиння — ботвина, 
бочівка — барило, 
бочка — діжка, 
боягуз — баба1, 
боягузливий — боязкий, 
боязкий — жахливий, легкодухий, 
боязнь — страх, 
бравурний (про музику) — ба¬ 

дьорий. 
брак — нестача, 
брама — ворота, 
бранний — бойовий, 
браслет — зап’ястя, 
браслетка — браслет, 
брат — земляк, 
братерство — братство, 
брати — боргувати, 
брати (гриби, ягоди) — збирати, 
братися — брати, 
брезентина — брезент, 
бренькотати — бренькати, 
бренькотіти — бренькати, 
брехні — байка1, 
брехня — обман, омана, 
брехун — дурисвіт. 

бриг — бригантина, 
бридкий — мерзенний, 
бридня — єресь, 
брижа — бганка, борозна, змор¬ 

шка. 
брижі — збори, 
брикатися — брикати, 
брикливий — буйний, 
брилик — капелюшок, 
бриль (солом’яний) — капелюх, 
брильянт — діамант, 
бринькати — бренькати, 
бриньчати — бренькати, брині¬ 

ти, бряжчати, 
брити — голити, 
бродити — блукати, 
бродом (іти, їхати) — убрід 

(вбрід). 
бродяга — волоцюга, заброда, 
бройлерник — бройлер, 
бростка — брунька, 
брость — брунька, 
бруд — неслава, 
брудний — низький, 
бруднити — осоромлювати, 
бруднота — бруд, 
брудота — бруд, 
бруківка — брук, 
брукувати — мостити, 
брунастий — брунатний, 
брусок — брус, 
брутальний — безсоромний, 
брущатка — брук, 
брьохати — брести, бродити1, 
брьохатися — бовтати, брести, 

бродити1, 
брюхо — живіт, 
брязкати — бряжчати, 
брязкіт — брязк, 
брязкотати — бряжчати, 
брязкотіти — бряжчати, 
брякнути — бахнути, 
бубнити — бубоніти, 
бубоніти — жебоніти, 
бувалець — бувалий, 
бувало — було, 
бувати — бути, 
бугай — бик1, 
бугор — горб. 



буда 899 вада 

буда — будка. 
буденний — безкрилий, звичай¬ 

ний, рядовий, 
буденність — будень, 
буденщина — будень, 
будинок — дім. 
будівельний — будівничий, 
будівля — будова, 
будівний — будівельний, будів¬ 

ничий. 
будівництво — будівля, 
будівничий — будівельний, бу¬ 

дівний, будівник. 
будка — закуток, кабіна, 
будова — будівля, будівництво, 
будь-де — абиде, 
будь-коли — абиколи, 
будь-хто — абихто, 
будь-що — абищо, 
будь-що-будь — будь-що. 
будь-як — абияк, 
будь-який — абиякий, котрий, 
бузувір — бидло, нелюд, 
бузько — лелека, 
буйний — бурхливий, 
буйніти — буяти, 
буква — літера. 
буквальний — дослівний, тексту¬ 

альний. 
буквар — азбука, 
булава — жезл, 
було — бувало, 
булочка — жайворонок, 
бульба — банька2, бараболя, кар¬ 

топля. 
бульбашка — банька2, бульба, 
бульвар — еспланада, 
булька — банька2, бульба, 
булькотати — булькати, 
булькотіти — булькати. 

вабити — манити, надити, 
вава — болячка, 
вавка — болячка, 
вага — значення. 

бум — ажіотаж, 
бундючний — зарозумілий, 
бунт — заворушення, заколот, 
бунтувати — бентежити, 
бунтуватися — бунтувати, 
бурда — баланда, 
буревій — буря, 
буремний — бурхливий, 
буркати — бубоніти, буркотати, 
бурлака — нетяга, 
бурливий — буйний, бурхливий, 
бурмотати — бубоніти, бурко¬ 

тати. 
бурмотіти — бубоніти, буркотати, 
бурний — бурхливий, 
бурхливий — буйний, 
бурчати — буркотати, воркотати, 
буря — буревій, 
буряковий — багряний, 
буряний — бурхливий, 
бурячковий — багряний, 
бусел — лелека, 
бусол — лелека, 
бутель — сулія, 
бути — існувати, 
бути до лиця — личити. 
бути яскраво освітленим — 

сяяти. 
буття — живіт, сущий (суще), 
бухати — бахкати, бити, 
бухнути — бехнути, 
бухта (невелика глибока морська 

затока) — затока, 
буцати — битися, 
буцатися — битися, 
буцімто — буцім, 
буцкати — битися, 
бучний — багатий, бундючний, 
буяніти — буяти. 

в 
вагання — сумнів. 
ваговоз — битюг. 
вагомий — істотний, неабиякий. 
вада — недолік. 



важити 900 вибій 

важити — бити, значити, 
важкий — непідсильний, 
важковоз — битюг, 
важливий — важний, істотний, 

слушний, суттєвийв. 
важливість — значення, 
вайлуватий — неповороткий, 
вакації — канікули, 
вал — насип. 
вантажити — навантажувати, 
варнякати — белькотати, 
варта — ескорт, застава2, конвой, 

сторожа. 
вартувати — охороняти, 
васаг — кіш1, 
ватага — банда, 
ватажок — лідер, отаман, 
ватманський папір — ватман, 
ватра — багаття, 
ватрище — багаття, 
вбачати — бачити, 
вбачатися — бачитися, 
вбачатися (убачатися) —здава¬ 

тися2. 
вберігати — берегти, 
вбивати — бити, 
вбогий — бідний, 
вболівати — боліти2, 
вбрання — одяг, 
вважати — бачити, 
введення — увід, 
ввижатися — бачитися, 
вводити — брати, 
вгамовувати — отвережувати, 

охолоджувати, 
вганяти — забивати, 
вдавлення —заглибина, 
вдалий — благополучний, здіб¬ 

ний. 
вдаряти — бити, битися, 
вдарятися — битися, 
вдача — натура, норов, 
вдосконалюватися — рости, 
вдячність — дяка, 
вежа — башта, каланча, 
велет — богатир, 
велетень — богатир, гігант, колос, 
великий — багатий, безкраїй, 

безмежний, благородний. 

великороднии — знатний, 
велитель — володар, 
величати —оспівувати, 
величезний — буйний, надвели¬ 

кий. 
веліти — наказувати, 
вельможа — можновладець, 
вельможний —знатний, 
вепр — дик, кабан, 
вербувати — набирати, на¬ 

ймати. 
вергати — навертати, 
вередувати — комизитися, химе¬ 

рити. 
верзти — молоти, нести, 
верзякати — белькотати, 
вернути — брати, 
верста — богатир, 
верства — богатир, 
вертихвіст — жевжик, 
вертіти — обертати, 
вертітися — крутитися, 
верткий — непосидючий, 
верх — комин, 
верховоди — еліта, 
вершина — апогей, маківка, 
вершити — завершувати, здій¬ 

снювати. 
вершок — маківка, 
веселити — звеселяти, 
весною — навесні, 
вест — захід1. 
вести легку, несерйозну розмо¬ 

ву — лепетати, 
вечоріти — смеркати, 
вештатися — блукати, бродити1, 

никати. 
вже — більше, 
взаємний — обопільний, 
вздріватися — бачитися, 
взірець — зразок, оригінал, 
взірцевий — зразковий, класич¬ 

ний. 
взятися — з’являтися, 
вибалок — балка1, 
вибивати — бити, 
вибирати — брати, обирати, 
вибігати — бігти, 
вибій — баюра. 



вибілювати 901 викривлення 

вибілювати — білити, 
виблиск — блиск, 
виблискувати — бриніти, 
вибоїна — вибій1, 
виборювати — боротися, здобу¬ 

вати, одержувати, 
вибрик — номер, 
вибрикувати — брикати, 
вибухати — мінитися, 
вивершення — закінчення, 
вивершувати — завершувати, 
вивід — комин, 
вивідувати — назнавати, 
вивільга — іволга, 
вивільнятися — звільняти (звіль¬ 

нятися). 
вивірка — білка, 
вивітрюватися — зникати, 
виводити — зображати, 
виводитися — зникати, 
виводок — кубло 
вивчати — обстежувати, 
вигад — байка1, 
вигадка — байка1, казка, міф. 
вигадливий — меткий, 
вигадувати — химерити, 
виганяти — витурювати, звіль¬ 

няти. 
вигасати — зникати, 
вигин — заворот, 
вигляд — вид1, 
виглядати — вигулькувати, 
вигнутий — опуклий, 
вигода — економія, 
вигоди — комфорт, 
виголодатися — Зголодніти, 
виголодніти — зголодніти, 
виголоднітися — зголодніти, 
виголодуватися — зголодніти, 
виголювати — брити, 
вигострювати — направляти, 
вигравати — бити, мінитися, 
виграшка — іграшка, 
вигублювати — нищити, 
вигулькувати — виринати, 
вид — лице. 
видаватися — бачитися, здава¬ 

тися2. 
видатися — нагодитися. 

видатний — визначний,високий, 
знаменний. 

видиво — марево, 
видимий — наочний, 
виділення — акцент, 
виділяти — асигнувати, 
видіння — мана, мара, 
видіти — бачити, 
видітися — бачитися, 
видніти — бовваніти, 
виднітися — бовваніти, видніти, 

визирати. 
виднокіл — виднокрай, 
видноколо — виднокрай, горизонт, 

зеніт, крайнебо, небосхил, обрій, 
виднокрай — небосхил, обрій, 
виднокруг — виднокрай, зеніт, 

небосхил, обрій, 
видобувати — здобувати, 
видовий — вид2, 
видовисько — видовище, 
видолинок — балка1, 
видудлити — вихиляти, 
видужувати — одужувати, окли¬ 

гувати. 
видурювати — вициганювати. 
визискувати — експлуатувати, 
визначення — кваліфікація, 
визначний — знаменний, 
визубень — зазубень. 
виїжджати — рушати, 
виказати — доказувати (дока¬ 

зати). 
викидати — блювати, 
викінчений — бездоганний, 
викладати — навчати, 
викликати — будити, народжу¬ 

вати. 
викликатися — зголошува¬ 

тися. 
виключати — звільняти, 
виковувати — кувати1, 
виконувати — здійснювати, 
викопувати — копати, 
викорінювати — нищити, 
викривати — розвінчувати, 
викривлений — кривий, 
викривленість — нерівність, 
викривлення — нерівність. 
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викручуватися — відкараскува¬ 
тися. 
вилазити — лізти, 
вилискувати — блищати, 
вилізати — братися, лізти, 
виляски — луна, 
виляскувати — ляскати, 
вимагати — жадати, 
вимальовуватися — бовваніти, 
виманювати — видурювати, 
вимивати — мити, 
вимирати — мерти, 
вимінювати — міняти, обміню¬ 

вати. * 
вимір — міра, 
вимірювальний — мірний, 
вимірювати — міряти, 
вимітати — мести, 
вимішувати — місити, 
вимогливий — вибагливий, кри¬ 

тичний1. 
вимріяний — ідеальний, 
винагорода — нагорода, 
винаймання — оренда, 
винаймати — наймати, 
винародовлення — денаціоналі¬ 

зація. 
винахідливий — меткий, 
виникати — братися, 
виникнути — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
виникнути (звідкись) — з’явля¬ 

тися. 
винирнути — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
винити —звинувачувати, 
винищувати — нищити, 
виноградний цукор — глюкоза, 
виношувати — носити, 
винуватити — вина, звинувачу¬ 

вати, обвинувачувати, 
винюхувати — нишпорити, 
винятковий — екстраординар¬ 

ний, надзвичайний, надприродний, 
неабиякий, окремий, 
випадати — іти. 
випадковий — епізодичний, спо¬ 

радичний. 
випадково — ненароком. 

випадок — нагода, обставина, 
випаровуватися — зникати, 
випасти — нагодитися, 
випивка — могорич, 
випивши — напідпитку, 
випіт — ексудат, 
випливти (повільно звідкись) — 

з’являтися (з’явитися), 
виповідати — звіряти1, 
виповнюватися — братися, 
виправдовувати — вигороджу¬ 

вати. 
виправляти — направляти, 
випроба — екзамен, 
випробуваний — надійний, 
випробування — екзамен, зли- 

год н і. 
випромінюватися — бити, 
випрягати — розпрягати, 
випрямляти — рівняти1, 
випускати — звільняти, 
випускник — абітурієнт, 
вир — коловорот1, 
вираз — міна1, 
виразка — болячка, 
виразний — живописний, 
виразник — носій, 
вираховувати — обчислювати, 
вирва — ковбаня, 
вириватися — бити, битися, 
виринути — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
виріб — твір. 
вирівнювати — затирати, рів¬ 

няти1. 
вирішувати — рішати, розсуджу¬ 

вати. 
вирла — баньки, більмо, 
виробляти — коїти, робити, 
виробництво — виріб, 
виродженець — дегенерат, 
виродження — маразм, 
виродок — бидло, дегенерат, не¬ 

долюдок, нелюд. 
вироїтися — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
виростати — більшати, 
вирощувати — ростити, 
вирувати — буяти. 



вируючий відзвук 

вируючий — буйний, бурхливий, 
вирячувати — витріщати, 
висвітлювати — з’ясовувати, ос¬ 

вітлювати. 
виселяти — видворяти, 
висипати — з’являтися, 
вискочити — з’являтися, 
висміювання — наруга, 
висміювати — кепкувати, на¬ 

сміхатися. 
висміяти — насміятися, 
виснажуватися — охлявати, 
виснути — звисати, 
високий — благородний, 
високо нестися — зазнаватися, 
високодумний — зарозумілий, 
високопреосвященство — емінен¬ 

ція. 
високоякісний — багатий, 
височенний — надхмарний, 
виступ — монолог, 
виступати — боротися, 
виступити — з’являтися, 
витвережувати — отвережувати, 

охолоджувати, 
витвір — твір, 
витень — завиток, 
вити — заводити2, мостити, 
витися — бігати, 
витівка — ескапада, жарт, 
витончений — ніжний, 
виторг — бариш, 
витривалий — живучий, 
витриманий — незворушний, 
витримка — спокій, 
витурювати — звільняти, 
витягатися — більшати, 
витягуватися — більшати, 
витязь — лицар, 
вихати — брикати, 
вихваляти — оспівувати, 
вихиляти — бахкати, 
виховувати — навчати, настав¬ 

ляти2. 
виходити заміж — іти (заміж), 
вихолоджувати — охолоджувати, 
вичавки — макуха, 
вишка — каланча, 
вишкіряти — витріщати. 

вишуканий — мальовничий, 
вишукувати — нишпорити, обшу¬ 

кувати. 
вищезгаданий — такий, 
вияв — ознака, 
виявляти — здибувати, 
виявлятися — обзиватися, опиня¬ 

тися. 
виярок — балка1, 
виясняти — з’ясовувати, 
вівсяниця — типчак, 
вівчар — чабан, 
вівчарня — кошара, 
відати — знати, 
відбивати — бити, зображати, 
відбір — селекція, 
відблискувати — відливати, 
відбуватися — бути, 
відважний — мужній, сміливий, 
відвертати — замовляти, запобі¬ 

гати. 
відвисати — звисати, 
відвідувати — бігати, бувати, 

наїжджати, обходити, 
відводити — запобігати, 
відголос — відгомін, 
відгомін — луна, 
відгонити — нести, 
відгороджувати — обмежувати, 
відгук — луна, рецензія, 
відгукуватися — обзиватися, 
віддавати — відгонити1, тхнути, 
віддаватися — здаватися1, 
віддавна — здавна, 
віддалеки — здалека, 
віддалений — відлюдний, 
віддалік — здалека, 
віддаль — відстань, 
віддаля — здалека, 
віддаляти — відставляти, 
відданий — вірний, 
відділяти — обмежувати, 
віддяка — нагорода, 
віддячувати — завдячувати, роз¬ 

плачуватися, 
відживати — зникати, 
віджилий (віджитий) —застарі¬ 

лий. 
відзвук — луна. 



відзив 
* 
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відзив — рецензія, 
відзиватися — відгукуватися, 
відзнака — нагорода, 
відібрати — заволодівати (заво¬ 

лодіти). 
відказувати — заповідати, 
відкілясь — бозна-звідки, звід¬ 

кись. 
відкладати — берегти, 
відкривати — осявати, 
відкриватися — зізнаватися, 
відлітати — зникати, 
відлуння — луна, 
відлунок — луна. . 
відлунювати — відгукуватися, 
відлюдкуватий — відлюдний, 
відлюдник — дикун, затворник, 

самітник. 
відлюдність — замкнутість, 
відлюдько — самітник, 
відмалку — змалку, 
відмикати — відчиняти, 
відмирати — відживати, зникати, 
відміна — зміна, 
відмінний — ідеальний, новий, 
відмінність — нерівність, 
відмічати — відзначати, 
відмова — незгода, 
відмовлятися — зрікатися, 
віднині — більше, 
відновляти — відтворювати, 
відноситися — належати, 
відняти — заволодівати (заволо¬ 

діти). 
відображати — зображати, 
відокремлений — нарізний, ок¬ 

ремий. 
відокремлювати — обмежувати, 
відособлений — нарізний, окре¬ 

мий. 
відособлювати — ізолювати, 
відпадати (про бажання, потре¬ 

бу в чомусь) — зникати, 
відписувати — заповідати, 
відплачувати — мстити, 
відповідати — відмовляти, 
відповідний — належний, 
відповідник — еквівалент, 
відпускати — звільняти. 

відраджувати — відмовляти, 
відраза — нехіть, 
відразливий — бридкий, 
відраховувати — звільняти, 
відрекомендовувати — знайо¬ 

мити. 
відректися — відцуратися, 
відрізняти — розрізняти2, 
відрікатися — зрікатися, 
відроджувати — відтворювати, 
відроджуватися — відживати, 
відрядне посвідчення — відряд¬ 

ний. 
відсилати — надсилати, 
відсталий — останній, слабий, 
відсторонений — маргінальний, 
відстоювати — обстоювати, 
відступати — зрікатися, 
відступник — ренегат, 
відтворення — модель, 
відтворювати — зображати, ма¬ 

лювати, описувати. 
відучуватися — відвикати, 
відхилення — аномалія, нахил, 
відхідниковий — анальний, 
відходити — рушати, 
відходити (про абстрактні понят¬ 

тя) — зникати. 
відхопити — заволодівати (заво¬ 

лодіти). 
відчай — розпач, 
відчайдушний — завзятий, 
відчайний — відчайдушний, 
відчиняти — розчиняти1, 
відшіптувати — замовляти, 
відьмак — мольфар. 
візерунки — розводи, 
візерунок — взірець, 
війна — боротьба, 
військо — армія, 
військовополонений — бранець, 
вік — століття, 
віковічний — невмирущий, 
вікопомний — епохальний, 
віл — бик1. 
вільний — безпосередній, зайвий, 

невимушений. 
вільнодумство — лібералізм, 
вінець — апогей. 
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вінок — низка, 
вінчати — женити, 
вінчати (вінком) — заквітчувати, 
віола — альт, 
віра — Євангеліє, 
вірний — надійний, 
віровідступник — дисидент, 
віровідступництво — єресь, 
вірогідний — можливий, пев¬ 

ний. 
віртуоз — артист, Бог, майстер, 

митець. 
віруючий — богобоязливий, 
вірьовка — зав’язка, 
вістка — звістка, 
віта — било3, 
вітальня — зал. 
вітати — благословляти, 
вітластий — крислатий, 
вітлистий — крислатий, 
вітрильник — бригантина, 
вітровал — бурелом, 
вітрогон — жевжик, 
вітролом — бурелом, 
вітряк — млин, 
вітчизна — батьківщина, 
віч-на-віч — наодинці, 
вічний — Бог , невмирущий, 
вічність — вік. 
вішалка — кілок, 
віщувати — завбачувати, обі¬ 

цяти. 
віяти — дмухати, дути, мести, 
віятися — блукати, бродити1, 
в’їдливий — єхидний, їдкий, 
вказувати — означати, 
вкладати — наповнювати, 
включати — брати, 
вкриватися — братися, 
владика — архієрей, митрополит, 
владний — авторитарний, 
владоможець — можновладець, 
власність — майно, 
влаштовувати — організову¬ 

вати. 
влетіти — бути, 
вливати — наливати, 
вміння — знання, 
вмовляти — агітувати. 

внутрі- — ендо-. 
вовтузитися — возитися, 
вогнище — багаття, осередок, 
вогонь — багаття, 
водевіль — жарт, 
водитися — бути, 
водне поло — ватерполо, 
водночас — разом, 
водобоязнь — гідрофобія, 
водоверть — коловорот1, 
водолікування — гідротерапія, 
водорості — жабуриння, 
водосховище — море, 
водяна блоха — дафнія, 
водяна лілія — латаття, 
водяна чума — елодея, 
воєнний — бойовий, 
вождь — лідер, 
воїн — боєць, вояк, 
волати — кричати, 
воліти — бажати, 
вологий — мокрий, 
володіння — маєток, 
володіти — мати2, 
волок — мережа, 
волокти — толочити, 
волоктися — брести, 
волосінь — ліска2, 
волохатий — кошлатий, 
волоцюга — бурлака, 
волочити — боронити2, 
вольєр (вольєра) — загорода, 
вольовий — залізний, 
воркотати — буркотати, 
воркотіти — буркотати, 
воркувати — буркотати, ворко¬ 

тати. 
ворожбит — знахар, 
ворожий — агресивний, косий, 

непримиренний, 
ворожка — баба1, 
воротар — Голкіпер, 
ворсистий — кошлатий, 
ворушитися — битися, 
воювати — битися, боротися, 
вояк — боєць, бойовик, 
вояка — боєць, бойовик, 
впадати — бігати, 
впирати — бгати. 
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впихати — бгати, 
впорядковувати — організову¬ 

вати. 
вправний — зграбний, 
вражати — обпікати, обурювати, 

ошелешувати, 
вражаючий — ефективний, 
вранішній — ранній, 
врешті — нарешті, 
врешті-решт — нарешті, 
врівноважуватися — оговтува¬ 

тися. 
врода — краса, 
вроджений — безумовний, 
вродливиця — богиня, 
вродливість — краса, 
вряди-годи — іноді, 
все (усе) одно — байдуже. 
Всевишній — Бог. 
Вседержитель — Бог. 
всезнайко — знавець, 
вселяти — навіювати, накликати, 
всенародний — національний, 
всеосяжний — тотальний, 
все-таки — а1, 
всихати — в’янути, 
вставка — епентеза, 
встелятися — братися. 

габа — лямівка. 
гавкати — брехати, 
гавкотіти — брехати, 
гадати — мислити, 
гадюкою — зигзагом, 
газават — джихад, 
газетяр — журналіст, 
гайворон — грак, 
галайда — заброда, 
галас — базар, буча, гам. 
галасувати — кричати, лементу¬ 

вати. 
галстук — краватка, 
галузина — било3, 
галузка — било3, 
галузь — арена, обрій. 

вступник — абітурієнт, 
всупереч — наперекір, 
всякий — кожний, 
втискати — бгати, 
втискувати — бгати, 
втікати — бігти, 
втіха — відрада, насолода, 
втішати — розраджувати, 
втора — секунда, 
вторгнення — напад, 
втягнутися — звикати, 
вуалювати — маскувати, 
вудитися — брати, братися, 
вузол — клунок, 
вузький — однобічний, 
вулканічний — бурхливий, 
вутлий — утлий, 
вухань — заєць, 
вушанка — капелюха, 
вушна раковина — вухо, 
вчасний — оперативний, 
вчіплюватися — братися, 
в'яжучий — в’язкий, 
в’язати — зв’язувати, 
в’язка — низка, 
в’язь — зав’язь, 
в’янути — блякнути. 

Г 
гам — базар, 
гамір — базар, буча, 
гамселити — бити, 
гамувати — бороти, боротися, 

тамувати. 
ганебний — мерзенний, ниций, 
ганити — брити, їсти, лаяти, об¬ 

мовляти, 
ганус — аніс1. 
ганьба — неслава, огуда, сором1, 

стид. 
ганьбити — брити, осоромлю¬ 

вати. 
гаразд — добре, згода, нехай2, 
гарапник — батіг, бич. 
гардероб — одяг, роздягальня. 



гарматень 907 гнійник 

гарматень — снаряд, 
гармидер — базар, 
гармоніка — гармонія2, 
гарненький — нічогенький, 
гарний — благополучний, благо¬ 

родний, важний, милий, незгірший, 
гарнітур (меблів) — комплект, 
гарячий — баский, бурхливий, 

жагучий, жаркий, запальний, 
гарячити — збуджувати, 
гарячка — ажіотаж, бум2, 
гарячковість — запал, 
гарячкуватий — запальний, 
гасати — бігати, 
гасити — боротися, 
гаснути — загасати, мерхнути, 
гаспид — антихрист, біс1, 
гаспидяка — біс1, 
гастроном — Гурман, 
гатити — бити, 
гахкати — бахкати, 
гахнути — бехнути, 
гацати — брикати, 
гаяти — барити, 
гаятися — баритися, 
гвинтівка — рушниця, 
гей — ей. 
гепати — бахкати, бити, 
гепатит — жовтяниця, 
гепнути — бехнути, гупати (гуп¬ 

нути). 
гепнутися — гупати (гупнути), 
герань — калачики, 
гербознавство — геральдика, 
геркулес — богатир, 
героїка — епопея, 
герой — богатир, лицар, 
гетьманат — гетьманщина, 
гибель — загин2, 
гибіти — нидіти, 
гиготати — іржати, 
гидкий — бридкий, 
гидливість — огида, 
гидотний — бридкий, 
гидувати — бридитися, 
гинути — зникати, мерти, 
гирло — устя, 
гичка — ботвина, 
гігант — богатир, колос. 

гідний — достойний, 
гілка — било3. 
гіллястий — крислатий, розлогий, 
гінекологічні хвороби — жіночий 

(жіночі хвороби). 
гіпопотам — бегемот, 
гіпотеза — здогад, 
гіркота — жовч, 
гірлянда — низка, 
гірська гряда — кряж, 
гірське пасмо — кряж, 
гірш — більше, 
гірше — більше, 
гладишка — глек, 
гладінь — гладь, 
гладкий — огрядний, опасистий, 

рівний1, ситий, 
глей — мул2, намул, 
глетчер — льодовик, 
глибини — надра, 
глибокий — безкраїй, безмежний, 

мудрий. 
глибокий погляд — глибокий 

(глибокі очі). 
глибочіти — зяяти, 
глиця — балясина, голка, 
глузи — глум, 
глузливий — єхидний, 
глузування — іронія, 
глузувати — насміхатися, 
глум — іронія, наруга, 
глумитися — глузувати, кепку¬ 

вати. 
глушина — дичина, 
глушити — бахкати, боротися, 

заглушати. 
глядіти — берегти, 
глянець — блиск, 
глянцевий — блискучий, 
гнати — летіти, 
гниловоддя — гниловід. 
гниловодь — гниловід. 
гнити — розкладатися, 
гніватися — сердитися, 
гнівити — роз'яряти, 
гніздитися — кублитися, 
гніздо — кубло, осередок, 
гнійник — абсцес, 
гніт — нагінка. 



гніт 908 грімниця 

гноблення — нагінка. 
гнояк — абсцес, 
гнути — нагинати, нахиляти, 

опускати. 
гнучкість — рухомість, 
говорити — балакати, баяти, бе¬ 

сідувати, казати, 
говоріння — мова, 
годитися — личити. 
годі — досить, несила2, 
годний (годен) — здатний (зда¬ 

тен). 
гойдати — качати, 
голий — бідний, 
голити — брити, 
голковколювання — голкотера¬ 

пія. 
головатий — головань, 
головач — головань, 
головень — головань, 
головешка — головня, 
головний — найперший, наріжний, 
головним чином — більше, 
голодранець — безштанько, 
голомозий — голий, 
голомшити — бити, 
голоногий — босий, 
голосити — заводити2, кричати, 
голота — сірома, 
голоштан — безштанько, 
голоштанець — безштанько, 
голоштанник — безштанько, 
голоштанько — безштанько, 
голубий — блакитний, ґей. 
голубити — милувати, 
голубитися — милуватися, 
голублення — ласка1, 
гольтіпака — байда, 
гомілка — голінка, 
гомоніти — балакати, бесідувати, 
гоніння — нагінка. 
гоноровитий —зарозумілий, 
гора — купа, 
гордий — зарозумілий, 
гордовитий — бундючний, заро¬ 

зумілий, зверхній, 
гордовито — спогорда, 
гордувати —зневажати, нехту¬ 

вати. 

горе — безголов’я, біда1, лихо, 
горизонт — зеніт, крайнебо, небос¬ 

хил, обрій, 
горицвіт — адоніс, 
горілиць — навзнак, 
горіти — блищати, бриніти, 
горічерева — навзнак, 
горлати — кричати, 
горн — дудка, 
горнило — горно, 
городина — овочі, 
горянин — горець, 
горянка — горець, 
господа — маєток, 
господар — володар, розпоряд¬ 

ник. 
господарювати — завідувати. 
Господь — Бог. 
Господь Бог — Бог. 
гостина — бесіда, 
гострити — мантачити, нагострю¬ 

вати. 
гостроокий — окатий, 
готовий — радий, 
готуватися — лагодитися, 
гра — забава, 
гра слів — каламбур, 
грабувати — експлуатувати, 
гравець — грач, 
грайворон — грак, 
грайливий — лукавий, мінливий, 
граничний — крайній, 
грати — бавитися, бити, міни¬ 

тися. 
гратися — бавитися, 
графин — карафа, 
граційний — зграбний, 
граціозний — зграбний, 
гребля — запруда. 
гребувати — бридитися, зневажа¬ 

ти, нехтувати. 
грець1 — грач, 
гризня — колотнеча, 
гризота — журба, 
гризотня — гризня, колотнеча, 
грифон — гриф, 
грімниця — блискавка, 
гріховодити — блудити2, 
грішка — гріх. 



гріховодити 909 ґуля 

гробар — могильник, 
гробки — домовина, 
гроза — буря. 
грозитися — грозити, нахваля¬ 

тися. 
громада — асоціація, братство, 

загал, мир. 
громаддя — громада2, 
громадина — громада2, 
громадівство — громада1, 
громадський — загальний, 
громадськість — загал, 
громити — бити, колошматити, 

нищити. 
громовиця — блискавка, 
гроно — кетяг, китиця, кім’ях, 
грошовитий — багатий, замож¬ 

ний. 
грошолюбний — корисливий, 
грубий — брутальний, вільний, 

жорсткий, низький, різкий, 
груда — брила, 
груди — бюст, 
грудомаха — брила, 
грузнути — тонути, 
грузький — в’язкий, 
група — купа, 
груповий — спільний, 
грюкати — бахкати, бити, 
грюкіт — гуркіт, 
грядуще — майбутнє, 
грядущий — майбутній, 
грязь — багно, болото. 

ґава — ворона. 
Галантність — Галантерейність. 
Гальорка — Галерея, 
гандж — мінус, недолік. 
Ганджувати — забраковувати. 
Гатунок — марка1. 
Гвалт — насильство, 
ґеґекати — Гелгати, 
ґеґати — ґелґати. 
Гедзь — жак. 
Гелготіти — ґелґати. 

губа — затока. 
губитися — зникати. 
гувернер — дядько. 
гудина — огудина. 
гудити — ганити. 
гудіти — бамкати. 
гук — базар. 
гукати — звати, кликати. 
гулі — бесіда. 
гульбини — забава. 
гульвіса — байда, жуїр. 
гульки — бесіда. 
гультіпака — байда. 
гультяй — байда. 
гуляка — байда. 
гулянка — бесіда. 
гуляти — бавитися. 
гулятися — бавитися. 
гуманна людина — людинолюб. 
гупати — бахкати. 
гурман — гастроном. 
гурт — банда, компанія, натовп. 
гуртом — разом. 
гусарська нежить — гонорея. 
гуснути — в’язнути. 
густи — бамкати. 
густостріл — залп. 
гучний — голосний, нашумілий. 
гучномовець — репродуктор. 
гуща — зарості, осад. 
гущавина — зарості, нетрі. 
гущавінь — зарості. 
гущина — зарості, нетрі. 

Ґ 
Гель — желе. 
Гладіолус — косарики, 
ґрунт — база, основа. 
Грунтовний — ретельний, 
ґрунтувати — будувати, 
ґрунтуватися — опиратися, 
ґуґля — балабуха. 
Гувернантка — дуенья, 
гудзик — балабуха. 
ґуля — балабуха. 



давати 910 дзеленькотіти 

давати — благословляти, нада¬ 
вати2. 
давити* — боротися, жати2, на¬ 

тискати. 
давитися — задихатися2, 
давнина — минувшина, 
дагеротипія — дагеротип, 
далеко — багато, 
даленіти — бовваніти, 
далі — більше, 
дальший — наступний, 
дар — жертва, офіра, 
даремний — безплідний, зайвий, 

марний. 
даремно — намарне, 
дарма — байдуже, 
дармувати — байдикувати, 
дарча — донація. 
дбайливий — запопадливий, 

ніжний. 
дбати — бідкатися, опікати2, 
двигун — мотор, 
двійний — бінарний, 
двійчастий — бінарний, 
двобій — дуель, 
двобічний — обопільний, 
двожильний — жилавий, 
двозвук — дифтонг, 
двоїстий — бінарний, 
двомовність — білінгвізм, 
двополюсник — диполь, 
дворянський — благородний, 

знатний. 
двосторонній — обопільний, 
де завгодно — будь-де. 
де хочеш — будь-де. 
дебати — дискусія, 
дебелий — кремезний, огрядний, 

опасистий. 
дебіл — дефективний, 
дебільний — дефективний, 
дебітор — боржник, 
деградувати — занепадати, 
де-де — зрідка. 
дезорганізовуватися — розклада¬ 

тися. 

деінде — зрідка, 
декадентство — декаданс, 
декларація (переважно партійна, 

урядова) — заява, 
деколи — іноді, 
декорувати — оздоблювати, 
декрет — акт. 
делікатний — недоторканий, 

ніжний. 
дендропарк — дендрарій, 
де-не-де — зрідка, 
депіляція — епіляція, 
дервіш — факір, 
дерга — запаска, 
державний — казенний, націо¬ 

нальний, офіційний, 
держак — рукоятка, 
держдеп — департамент, 
дерти — бігти, лупити, 
дертися — лізти, 
дерчати — деренчати, 
деспот — тиран, 
десь — бозна-де. 
десятиденка — декада, 
десятковий — децимальний, 
деталь — обставина, 
детонатор — запал, 
дефект — мінус, недолік, 
дефіцит — брак1, нестача, 
дехто — бозна-хто. 
дещиця — абищиця, абищо, 
джеркотіти — деренчати, 
джунглі — нетрі, 
дзвеніти — бриніти, лящати, 
дзвенькати — бренькати, 
дзвенькотіти — бренькати, 
дзвонити — базікати, бамкати, 

бити, бовкати, калатати, 
дзвякання — дзвін2, 
дзвякати — бренькати, бряжча¬ 

ти, дзвонити, 
дзвякіт — дзвін2, 
дзеленчати — бриніти, дзво¬ 

нити. 
дзеленькати — бренькати, 
дзеленькотіти — бренькати. 



дзенькати 911 

дзенькати — бренькати, дзво¬ 
нити. 
дзижчати — бриніти, 
дзинчати — бриніти, 
дзьобати — клювати, 
дзюбак — кайло, 
дзюрити — бігти, 
дзюркотати — бриніти, бурко¬ 

тати. 
дзюркотіти — бриніти, буркота¬ 

ти, жебоніти. 
дзюрчати — бриніти, буркотати. 
дзявкати — брехати. 
дзявкотіти — брехати. 
диба — колодка. 
диби — ходулі. 
дибки — навдибки. 
дибом — дибки. 
дибуляти — дибати. 
дивак — оригінал, чудак. 
диви — бач. 
дивись — бач. 
дивитися — бачити, кидати (по¬ 

гляд). 
дивний — непевний, 
дивовижа — здивування, 
дивовижний — кумедний, 
дивування — здивування, 
дик — кабан, 
дикий овес — вівсюг, 
диктаторський — авторитарний, 
диктовка — диктант, 
дилетант — аматор, 
димар — бовдур, комин, труба, 
димний — курний, 
димохід — комин, 
динамічний — мобільний, 
династія — дім. 
директива — настанова, 
диригент — капельмейстер, 
дискредитувати — осоромлю¬ 

вати. 
дискусія — дебати, суперечка, 
дискутувати — опонувати, 
дитина — малюк, 
дитя — малюк, немовля, 
дифтонг — двозвук. 
дичавина — дичина, 
дичок — дичка. 

_добре 

диявол — антихрист, дідько, са¬ 
тана. 
діалект — говірка, 
діамант — брильянт, 
діаскоп — діапроектор, 
діаспора — еміграція. 
Діва Марія — Богородиця, 
діватися — зникати, 
дівочити — дівувати, 
дівочитися — дівувати, 
дівча — дівчина, 
дівчинка — дівчина, 
діди — батьки, 
дідизна — батьківщина, 
дідівщина — батьківщина, 
дідько — антихрист, біс1, 
діелектрик — ізолятор1, 
дієвість — дієздатність, 
дізнаватися — назнавати, 
дійсний — навколишній, нату¬ 

ральний, об’єктивний, реальний, 
дійсно — насправді, справді, 
дійство — обряд, 
ділитися — звіряти1, 
діло — річ1, робота, 
діловий — офіційний, 
ділянка — арена, 
дім — житло, кубло, 
діоксид силіцію — кварц, 
дірка — отвір. 
діставати — брати, діймати, на¬ 

бувати, одержувати, 
дістати — діймати (дійняти), 
дістатися — бути, 
дія — акт. 
діяльний — активний1, бойовий, 
діяти експромтом — імпровізу¬ 

вати. 
діятися — бути, робитися, 
для — ради, 
дмухати — дути, 
дні — буття. 
добавляти — докладати, збільшу¬ 

вати. 
добиватися — здобувати, напо¬ 

лягати, напосідати, 
добиратися — добиватися, 
добірний — вишуканий, 
добре — незле, нехай2. 



добре б 912 допис 

добре б — бажано, 
добрий — багатий, благий, бла¬ 

годушний, благотворний, близький, 
милий. 
добро — благо, майно, 
добробут — благодать, 
доброволець — волонтер, 
добродій — ефенді, 
добродійний — благодійний, 
добродійник — спонсор, 
добродушний — благодушний, 
доброзичливий — добрий, 
добропристойність — етика, 
добросердий — благий, благо¬ 

душний. 
добросердний — благий, благо¬ 

душний. 
доброта — ласка1, 
добротний — важний, 
доброчесний — незайманий, 
доброчесність — етика, 
доброчинний — благодійний, 
добувати — брати,здобувати, 
добутися — добиватися (доби¬ 

тися). 
довбешка — баба2, 
довбня — баба2, 
довершений — бездоганний, до¬ 

сконалий, ідеальний, 
довершувати — завершувати, 
довід — аргумент, доведення, 
довіку — завжди, ніколи, 
довір'я — віра1, 
довіряти — звіряти1, 
довірятися — звіряти1, 
довкіл — довкола, 
довкілля — натура, середовище, 
довкола — навколо, 
довколишній — навколишній, 

околишній. 
довкружний — околишній, 
доводити — доказувати, обґрун¬ 

товувати. 
доводитися — бути, 
доволі — досить, 
довше— більше, 
догад — здогад, 
догадка — здогад, 
догана — нагінка. 

доганяти — наздоганяти, 
догідливий — запопадливий, 
доглядати — опікати2, 
догма — істина, 
догмат — догма, 
догмати — ідеологія, 
додавати — збільшувати, наки¬ 

дати2. 
додатковий — непрямий., 
додержувати — дотримуватися, 
додержуватися — дотримува¬ 

тися. 
дожидати — сподіватися, 
дозвіл — згода, 
дозволений — можливий, 
дозволено — можна, 
дозволяти — благословляти, 
дозрілий — доспілий, 
доісторичний — застарілий, 
дока — дойда, знавець, 
доказ — аргумент, доведення, 
докіль — доки, 
докінчити — доконати, 
докір — закид. 
доконати — занапащати (зана¬ 

пастити). 
доконечний — необхідний, неод¬ 

мінний. 
докоряти — корити , дорікати, 

закидати2, картати, 
доктрина — ідеологія, 
доктринер — буквоїд, 
докучати — набридати, надоку¬ 

чати, обридати, 
докучливий — нудний, 
долати — бити, бороти, 
долілиць — долічерева, ниць, 
долу — долі. 
домагатися — напосідати, 
домашній — ручний, 
домисел — здогад, 
доміркуватися — додуматися, 
домоведення — домоводство. 
донехочу — донесхочу, 
донині — дотепер, 
доносити — виказувати, 
доокіл — доокола, 
допадатися — налягати, 
допис — замітка. 
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допитуватися — добиватися, 
допікати — ображати, 
доплата — дотація, 
доплентатися — дотягати, 
доповідати — доказувати, 
доповідна — доповідь, 
допомога — дотація, 
допотопний — застарілий, 
допустимий — можливий, 
допхати — дотягати, 
допхатися — дотягати, 
доп’ястися — допхатися, 
дореволюційний — дожовтневий, 
доречний — своєчасний, 
дорідний — буйний, 
дорікання — закид, 
дорікати — корити, виказувати, 

закидати2, 
дорога — путь, 
дорогий — безцінний, 
дорогоцінний — безцінний, кош¬ 

товний. 
дорогою — мимохідь, 
доручення — завдання, 
досада — жовч. 
досвідчений — бувалий, мудрий, 
досвітки — досвіт, 
досконалий — бездоганний, зраз¬ 

ковий, класичний. 
дослівний — буквальний, тексту¬ 

альний. 
досліджувати — обстежувати, 
дослухатися — наслухати, 
достатній — задовільний, 
достаток — благодать, 
достача — достаток, 
достеменний — адекватний, 
достиглий — доспілий, 
достобіса — багато, 
достовірний — вірогідний, 
достойний — гідний, 
достопам’ятний — незабутній, 
досхочу — донесхочу, 
досягати — здобувати, 
досягнення — здобуток, 
досяжний — можливий, 
дотація — допомога, 
дотеп — епіграма, жарт, 
доти ... поки — аж2. 

дотиковий — тактильний, 
дотла — дощенту, 
дотюпати — дотягати, 
дохлий — мертвий, 
доходити — конати, 
доцільний — належний, раціо¬ 

нальний, рентабельний, 
дочка — донька, 
доччин — дочірній, 
дошкульний — їдкий, 
дошкуляти — ображати, стьо¬ 

бати2. 
дошукуватися — доскіпуватися, 
дощовий — мокрий, 
дражнити — дратувати, 
дражнитися — дрочитися. 
дразливий — дражливий, 
драїти — бити, 
дранка — драниця, 
дрань — драниця, 
драпати — бігти, 
драперія — драпрі. 
драпіровка — драпрі. 
дратівливий — дражливий, 
дратувати — дражнити, 
дратуватися — дрочитися. 
драча — драч, 
драчка — драч. 
древньоруський — давньорусь¬ 

кий. 
дренування — дренаж, 
дрижання — дрижаки, 
дрижати — боятися, 
дрібка — крихта, 
дрібний — малий, нікчемний, 
дрібниця — дрібнота, 
дрібничка — абищиця, абищо, 
дрібнішати — меншати, 
дрібнокаліберка — дробовик, 
дрібок — дрібка, 
дріботіти — дробити, 
дріб’язковість — суєта, 
дріб’язок — мідь, 
дробина — дріб, дріб’язок, 
дробинка — дріб, 
дробівка — дробовик, 
дробовичок — дробовик, 
дровник — дривітня. 
дротянка — дротяник. 
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дрочити — дражнити, дратува¬ 
ти, дрочитися. 
друг — брат, 
другий — інший, 
дружба — боярин, братство, 

дружка. 
дружина — баба1, 
дружити — ладити, 
дружний — одностайний, 
друк — машинопис, 
друкування — машинопис, 
друкуватися — з’являтися, 
дрючина — дрюк, 
дрючок — дрюк, 
дубасити — бити, місити, моло¬ 

тити. 
дубиння — дубина, 
дубіти — заклякати, замерзати, 

клякнути, мерзнути, 
дублікат — дублет, 
дубняк — дубина, 
дудлити — бахкати, 
дуже — безмір, надміру, 
дуже мало — крапля, 
дужий — здоровий, кремезний, 

міцний. 
дужчати — більшати, 
дужче — більше, 
дука — багач, 
дукач — багач, дукат, 
дуло — жерло, 
думати — мислити, 
думка — задум, 
дуплет — дублет, 
дурень — баран, блазень, бовван, 

йолоп. 
дур-зілля —дурман, 
дурило — бовван. 

дурилюд — дурисвіт, 
дурити — замилювати, морочи¬ 

ти, обдурювати, ошукувати, 
дуриця — дурман, 
дурість — безглуздя, бозна-що. 
дурний — баран, безголовий, без¬ 

мозкий, глупий, недоумкуватий, 
дурник — блазень, бовван, 
дурниці — абищо, маразм, 
дурниця — абищиця, абищо, без¬ 

глуздя, бозна-що, єресь, нісенітниця, 
дурничка — абищиця, абищо, 
дурноверхий — дурний, 
дурноголовий — безмозкий, дур¬ 

ний. 
дурнолобий — безмозкий, 
дурняк — дурний, 
дурощі — безглуздя, бозна-що. 
дути — бахкати, дмухати, 
дух — запах, 
духи — парфуми, 
духмяний — запашний, 
духовенство — духівництво, 
духовитий — духмяний, 
духовний — конфесійний, 
духопелити — бити, 
духота — задуха, 
душа — дух, єство, 
душевнохворий — божевільний, 
душити — боротися, 
душитися —задихатися2, 
душний — задушливий, 
дюдик — детектив2, 
дюдюктив — детектив2, 
дядина — тітка, 
дяк — диякон, 
дякувати — завдячувати. 

евфорія — ейфорія, 
егоцентризм — еґоїзм. 
еквівалентний — адекватний, 

однаковий. 
екзальтованість — екзальтація, 
екзамен — іспит. 

екзотика — екзот, 
екіпірувати — збирати, 
еклектизм — еклектика, 
економний — заощадливий, 

ощадливий. 
ексклюзив — ексклюзивний. 



експансивним 915 

експансивний — запальний, 
експеримент — дослід, 
експлуатація — визиск, 
експонат — екземпляр, 
екстраординарний — надзвичай¬ 

ний. 
екстремальний — надзвичайний, 
екстрений — надзвичайний, не¬ 

відкладний, негайний, 
еластичний — безрозмірний, 
електропоїзд — електричка, 
елізей — елізіум. 
елізій — елізіум. 
еліпсис — еліпс, 
емансипувати — звільняти, 
емблема — ознака, 
ембріон — зародок, 
е-мейл — мейл. 
емоційний — сентиментальний, 
ендемія — епідемія, 
енергійний — активний1, бадьо¬ 

рий, бойовий, молодечий, 
енергія — запал, наснага, 
енний — енський. 

Є 
євангелій — євангеліст, 
євангеліт — євангеліст, 
єгиптянин — єгипетник. 
єдиний — виключний, неповтор¬ 

ний, один, одностайний, 
єдиноборство — боротьба, 
єдинодержавність — єдино¬ 

владдя. 
єдиноматерний — єдиноутроб¬ 

ний. 

жайворон 

ентузіазм — запал, 
енциклопедизм — ерудиція, 
еом — комп’ютер, 
єпископ — єпископ, 
епідіаскоп — епіскоп, 
епіляція — депіляція, 
епопея — марафон, 
епоха — вік, доба, 
ерудит — знавець, 
ескіз — етюд, начерк, 
ескіз (твору живопису) — нарис, 
ескорт — конвой, 
ест — естонець, 
естеблішмент — еліта, 
естетичність — естетика, 
ет — ей. 
еталон — міра, модель, 
етика — мораль, 
етнічний — національний, 
етнографія — народознавство, 
етнологія — народознавство, 
етюд — ескіз, картон, 
ефектний — ефективний, 
ех — ей. 

єдиноматірний — єдиноутробний, 
єднання — альянс, єдність, 
єднати — з’єднувати. 
о и « єи-єи — єи. 

Єлисейські поля — елізіум. 
ємкість — ємність, 
ємний — місткий, 
єпископія — єпархія, 
єретицтво — єресь, 
єхидний — лукавий. 

жадання — бажання, 
жадати — бажати, мріяти, 
жадібний — пожадливий, 
жайвір — жайворонок, 
жайворон — жайворонок. 

Ж 
жабур — жабуриння, 
жага — бажання, 
жагучий — болісний, 
жагучість — жага, 
жада — жага. 
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жалісливий — жалібний, 
жалісний — жалкий, 
жалість — жаль1, 
жаліти — берегти, милувати, 
жалітися — бідкатися, жалити¬ 

ся, нарікати2, 
жалко — жаль2, 
жалкувати — жаліти, жалувати, 

кусати. 
жалюгідний — бідний, злиден¬ 

ний, миршавий, мізерний, нікчем¬ 
ний. 
жар — запал, 
жара — спека, 
жаргон — арго, 
жарина — жар. 
жаринка — жар. 
жаркий — палкий, 
жарок — жар. 
жартівливий — лукавий, 
жахатися — сахатися, 
жахливий — моторошний, 
жбурляти — метати, 
жбурнути — запускати1 (запу¬ 

стити). 
жбухати — битися, 
жвавий — моторний2, невпинний, 

непосидючий, розторопний. 
жебоніти — белькотати, бриніти, 

лепетати. 
жебрак — старець, 
жебрацький — бідний, 
жебри — жебрацтво, 
жевріти — блищати, бриніти, 

жаріти. 
жезл — булава, бунчук. 
желе — драглі. 
желонка — дятел. 
женитися — брати, одружуватися. 
жених — наречений. 
жерделя — абрикоса. 
жердка — жердина. 
жеребок — жереб. 
жерсть — бляха. 
жертва — здобич, офіра. 
жертвуватель — донатор. 
жертву вач — донатор. 
жерти — їсти. 
живити — насичувати. 

живитися — їсти, 
живіт — черево, 
живоїд — жмикрут, 
живокіст — дельфіній, 
живопис — малярство, 
живописати — малювати, 
живописець — маляр, 
животворний — живодайний, 
животина — бидло, 
животіти — нидіти, скніти, 
животрепетний — злободенний, 
живчик — сперматозоїд, 
жид — єврей, 
жила — жмикрут, 
жилястий — жилавий, 
жирний — масний, 
жирун — бешкетник, 
жити — існувати, мешкати, 
житіє — життєпис, 
житло — апартаменти, куток, 

стріха. 
життєдайний — живодайний, 
життєдіяльний — бойовий, 
життєлюбство — оптимізм, 
життєпис — біографія, 
життєрадісність — оптимізм, 
життя — буття, живіт, 
життя-буття — буття, 
жінка — баба1, 
жмакати — бгати, м’яти, 
жмакувати — бгати, 
жмури — брижі, 
жмурити — мружити, 
жовна — дятел, желонка. 
жовтець-пшінка — жабник, 
жовтіти — жовкнути, 
жовто дзьоб — жовтодзьобий, 
жовтодзьобик — жовтодзьобий, 
жовторотий — жовтодзьобий, 
жовторотик — жовтодзьобий, 
жовтуха — жовтяниця, 
жовч — злість, 
жолоб — западина, 
жона — жінка, 
жорстокий — нещадний, 
жрецтво — жрець, 
жувати — їсти, 
жувачка — жуйка, 
жужелка — жужелиця. 
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жужель — жужелиця, 
жужіль — жужелиця, 
жужмити — бгати, жмакати, 
журба — туга. 

за — біля, 
за сонця — завидна, 
заарештовувати — брати, 
забавка — забава, іграшка, 

лялька. 
забавляти — бавити, 
забавлятися — бавитися, балу¬ 

ватися. 
забаг — забаганка, 
забаганка — каприз, 
забалакати — заговорювати (за¬ 

говорити). 
забарвленість — барва, 
забарвлення — барва, колір, 
забарний — марудний, 
забарювати — барити, 
забарюватися — баритися, 
забаряти — барити, 
забарятися — баритися, 
забезпечений —заможний, 
забиватй — бити, заглушати, за¬ 

робляти, затикати, набивати. 
забивати (снігом шлях) — зава¬ 

лювати. 
забирати — брати, 
забіг — гіт. 
забіякуватий — задерикуватий, 
забобонний — марновірний, 
забовваніти —завидніти. 
заболочений — брудний, 
забороняти — боронити1, 
забрало — забороло. 
забрати — заволодівати, 
забруднений — брудний, 
забруднювати — заробляти, ма¬ 

стити. 
забудькуватий — безпам’ятний, 
забудькуватість — склероз, 
завдавати — заподіювати, 
завдаток — аванс. 

журити — засмучувати, 
журитися — бідкатися, 
журливий — жалібний, 
журний — сумний. 

З 
завдача — завдаток, 
завертати — брати, 
завершальний — заключний, ос¬ 

танній. 
завершення — закінчення, 
завершуватися — минати, 
завестися — з’являтися, 
завжди — вік. 
завзятий — активний1, бойовий, 

запеклий, наполегливий, невсипу¬ 
щий, недремний, незламний, непо¬ 
рушний, непохитний, 
завзяття — азарт, запал, наснага, 
завивати — заводити2, 
завидки — заздрощі, 
завидьки — завидки, 
зависність — завидки, 
зависть — завидки, 
завиток — завій, 
завівати — задувати1, 
завірюха — завія, сніговій, 
завіряти — запевняти, 
завіт — заповіт, 
завітати — заглядати, 
завія — заметіль, 
завмерти —закам’яніти, 
завмирати — зімлівати, 
завод — звичай, 
заводитися — братися, 
заводіяка — забіяка, 
завожений — брудний, 
завойовницький — агресивний, 
завойовувати — загарбувати, 

здобувати, одержувати. 
заволодівати — брати, обгорта¬ 

ти, оповивати, охоплювати, 
заволочити — заборонувати, 
заворожувати — заклинати, за¬ 

чаровувати. 
заворот — закрут, зворот. 
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завороть — затока, 
заворушення — заколот, колот¬ 

неча. 
завсіди — завжди, 
завше — завжди, 
зав’язок — зав’язь, 
завізувати — налагоджувати, 
зав’язь — в’язь1, сув’язь, 
загадка — містика, 
загадковий — незбагненний, 
загадування — завдання, 
загадувати — задумувати, нака¬ 

зувати. 
загайний — марудний, 
загал — народ, 
загалом — назагал. 
загальний — одностайний, то¬ 

тальний. 
загальновідомий —звичайний, 
загальнонародний — національ¬ 

ний. 
загальноприйнятий —звичайний, 
заганяти — забивати, 
загар — засмага, 
загарбницький — агресивний, 
загартуватися — зміцніти, 
загаювати — барити, 
загаюватися — баритися, заба¬ 

рюватися. 
загибель — катастрофа, 
загиджений — брудний, 
загинати — гнути, 
загін — загорода, 
загінка — загін1, 
заглибина — западина, 
заглиблення — заглибина, 
загнивати — занепадати, 
загомоніти — заговорювати (за¬ 

говорити). 
загони — батальйон, 
загоратися —займатися2, 
загорода — бар’єр, загін1, 
загородження — загорода, 
загороджувати — забивати, 
загорожа — бар’єр, загорода, 
загортати — завалювати, засуку¬ 

вати. 
загризати — задирати2, за¬ 

їдати. 

загрожувати — грозити, 
загроза — небезпека, 
загрозливий — згубний, 
загромаджувати — завалювати, 
загрузати — зав’язати, 
загубити — занапащати (занапа¬ 

стити). 
загублюватися — зникати, 
задавнений — застарілий, 
задаремний — безплідний, 
задаток — аванс, 
задача — завдання, 
задерев’яніти — завмирати (за¬ 

вмерти). 
задерикуватий — йоржистий, 
задира — забіяка, 
задирака — забіяка, 
задиристий — йоржистий, 
задиркуватий — задерикуватий, 
задирливий — визивний, задери¬ 

куватий. 
задихатися — заходитися, 
задишка — гіпоксія, 
задля — ради, 
задоволення — відрада, 
задрати — загризати (загризти), 
задубіти — завмирати (завмер¬ 

ти), заклякати (заклякнути), 
задум — замисел, 
задумливий — думний, 
задумувати — намірятися, 
задумуватися —замислюватися, 
задурювати — морочити, 
задушуватися — задихатися2, 
зажадати — заманутися, 
зажеврітися — зашарітися. 
зажмурювати — заплющувати, 
заздоровний тост — здравиця, 
заздоровниця — здравиця, 
заздрість — завидки, 
зазивати — закликати, 
зазимки — заморозок, 
зазирати — заглядати, 
зазнайко — задавака, 
заінтересованість — інтерес, 
заїдати — задирати2, 
заїжджати — наїжджати, 
заїзд — гіт. 
заїмка — займанщина. 
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заїсти — загризати (загризти), 
зайвина — надлишок, надмір, 
зайда — заброда, 
займанка — займанщина. 
займань — займанщина. 
займати — брати, 
займатися — спалахувати, 
займище — займанщина. 
зайняти — заволодівати (заволо¬ 

діти). 
закаблук — задник, 
закаляний — брудний, 
закамарок — закапелок, заку¬ 

ток. 
закам’яніти — завмирати (за¬ 

вмерти). 
закапелок — закуток, запічок, 
закарлючений — загнутий, 
закаятися — зарікатися (зарік- 

тися). 
заквітчувати — закосичувати, 

квітчати, косичити. 
закидати — завалювати, натя¬ 

кати. 
закипати — скипати, 
закладати — засновувати1, за¬ 

ставляти2. 
закликати — кликати, 
заклинок — заплішка, 
заключний — завершальний, ос¬ 

танній. 
заклякати — замерзати, 
закляклий — непорушний, 
заклякнути — завмирати (за¬ 

вмерти). 
закляття — анафема, 
заковика — загвіздок, 
заколесник — загвіздок, 
заколот — бунт1, заворушення, 
заколочувати — баламутити, 
закон — декрет, Євангеліє, 
закономірний — необхідний, нор¬ 

мальний, органічний, 
законопачувати — затикати, 
закоренілий — безнадійний, за¬ 

пеклий. 
закорковувати — затикати, 
закороткий — куций, 
закосичувати — квітчати. 

закостеніти — задубіти, закля¬ 
кати (заклякнути). 
закоцюбнути — заклякати (за¬ 

клякнути ). 
закривавлювати — кривавити, 
закріпощати — закабаляти. 
закруг — заворот, 
закрутень — закрут, 
закруток — завиток, 
закручений — загнутий, 
закручувати — завивати2, загвин¬ 

чувати. 
закупорювати (щільно) — зати¬ 

кати. 
закусочна — буфет, 
закуток — закапелок, 
закутувати — завивати3, 
закушувати — заїдати, 
залазити — забиратися, 
заливати — брехати, наливати, 
заливчастий — заливистий, 
залисніти — заблиснути, 
залицятися — бігати, загравати1, 
залізне (кам’яне) дерево — кар¬ 

кас2. 
заліплювати — замазувати, 
залога — засада1, 
залом — закрут, 
залучати — наймати, 
зальотник — ловелас, 
заля — зал. 
заляпувати — забруднювати, 
замазаний — брудний, 
замазка — кит2, 
замазура — задрипанець, 
замайоріти — завидніти. 
замало — обмаль, 
замащений — брудний, 
замаювати — заквітчувати, зако¬ 

сичувати. 
замаячити — завидніти. 
замерзати — зашерхати, мер¬ 

знути. 
замерти — завмирати (завмерти), 
замигтіти — заблиснути, 
замисел — задум, 
замислений — думний, 
замислювати — намірятися, 
замінювати — міняти. 
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заміняти —заступати, 
замірятися — намірятися, 
замітати — мести, 
замішатися —зніяковіти, 
заміщати — заступати, 
замкнутий — скритний. 
замовкати — мовкнути, ниш¬ 

кнути. 
заможний — багатий, ситий, 
заможність — багатство, благо¬ 

дать, достаток. 
заможніти — збагачувати (зба¬ 

гачуватися). 
заможнішати — багатіти, 
замок — блискавка. • 
заморозь — заморозок, 
заморочувати — морочити, 
заморський — закордонний, 
замотувати —загортати, 
замріти — завидніти. 
замружувати — заплющу¬ 

вати. 
замучити — доконати, 
замшілий —замшитися, 
зам’ятися —зніяковіти, 
занаджувати — заманювати, 
занадто — надміру, надто, 
занедбувати —запускати2, 
занепад — маразм, 
занепадати — мерхнути, розкла¬ 

датися. 
занепокоєння — неспокій, 
занехаювати — занедбувати, за¬ 

пускати2. 
заніміти — завмирати (за¬ 

вмерти). 
заноситися — зазнаватися, 
заношувати —заяложувати, 
заохота — імпульс, 
заохочення — імпульс, 
заощадженння — економія, 
западина — заглибина, 
запал — азарт, завзяття, захват, 

наснага, натхнення, 
запаленітися — зашарітися. 
запальний — завзятий, імпуль¬ 

сивний, йоржистий. 
запальність — екзальтація, 

запал. 

запалювати — надихати, розпа¬ 
лювати. 
запарювати — заварювати, 
запасати —заготовляти, 
запаскуджений — брудний, 
запашистий — запашний, 
запашіти — зашарітися. 
запашний — духмяний, 
запеклий — закоренілий, затятий, 
заперечення — опозиція, 
заперечувати — опонувати, 
запетлювати — зав’язувати, 
запинало — завіса1, 
запирати — замикати, 
записувати — зараховувати, 
запізнюватися — забарюватися, 
запір — замок, 
запічок — закапелок, 
заплав — заплава, 
заплавина — заплава, 
запліснявіти — заснядіти, 
запобігати — розпадатися2, 
запобігливий — запопадливий, 
заповідати — відказувати, 
заповідник — резервація, 
заповідь — завіт, 
заповіт — євангеліє, 
заповнювати — наповнювати, 

насичувати. 
запоганений — брудний, 
заподіватися — зникати, 
заподіювати —завдавати, 
заполоняти — зачаровувати, 
запона — завіса1, 
запопадливий — невсипущий, 

недремний. 
Запорізька Січ — кіш2, 
запорток — бовтун, 
запорука — основа, 
запотіти — спітніти, 
започатковувати — народжува¬ 

ти, організовувати, 
запоясник — кинджал, 
запрагнути — заманутися, 
заприсягання — клятва, 
заприсягатися — клястися, 
запроваджувати — застосову¬ 

вати. 
запродувати — зраджувати. 
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запродуватися — зраджувати, 
запропадати — загибати, 
запроторити — запроваджувати, 
запухлий — брезклий, 
зап’ясток — зап’ястя, 
заради — ради, 
зараз — наразі, нині, сьогодні, 
зарання — зарані, 
зараховуватися — належати, 
зарібок (заробок) — заробіток, 
зарівнювати — заробляти, 
зарікатися — обіцяти, 
заробляти — брати, 
зародок — паросток, 
зарозумілий — зверхній, 
зарозумітися — зазнаватися (за¬ 

знатися). 
зарослі — зарості, 
заростати (про землю) — запус¬ 

кати2. 
зарубіжний — закордонний, 
зарум’янитися —зашарітися. 
заряд — набій. 
заряджати — збуджувати, наби¬ 

вати. 
засада — основа, 
засади — база, 
засапатися — задихатися1, 
засвідчувати — завіряти, 
засвоювати — опановувати, 
засипати — завалювати, загортати, 
засідання — нарада, 
засідка — засада1, 
засіка — засік, 
заслона — завіса1, заслінка, 
заслонювати — заволікати, 
заслоняти — закривати, затуляти, 
заслужити — заробляти (заробити), 
засмага — загар, смага, 
засмаглість — загар, 
засмаглюватися — загоряти, 
засмічений — брудний, 
засмучуватися — бідкатися, 
засновник — батько, зачинатель, 
засновувати — організовувати, 

створювати. 
засновуватися — опиратися, 
застава — заклад, 
заставати — здибувати. 

застелятися — братися, 
застерігати — обумовлювати, ос¬ 

терігати. 
застигати — стигнути2, 
застигнути —завмирати (завмер¬ 

ти), заклякати (заклякнути), 
застилати — заволікати, 
застібка — замок, 
засторога — осторога, 
застрахований — безпечний, 
застрибувати — заскакувати, 
застрільник — зачинатель, 
застувати — заволікати, 
застукати — заставати (застати), 
заступ — лопата, 
заступник — адвокат, 
засувати — замикати, 
засуха — суша2, 
засушувати — сушити, 
засягнути — заставати (застати), 
затамовувати — заглушати, 
затамовувати (вільний рух, плин 

чогось) — зупиняти, 
затвердіти —забучавіти, 
зате — натомість, 
затемнювати — затуманювати, 

затьмарювати, 
затинатися — спотикатися, 
затихати — мовкнути, нишкнути, 
затишок — комфорт, 
затишшя — мир. 
затівати — задумувати, 
затон — заводь, 
затопити — заїжджати, 
затоплювати — топити3, 
затопляти — заливати, 
заточувати — нагострювати, 
затримувати — барити, марину¬ 

вати. 
затримувати — зупиняти, 
затримуватися — баритися, за¬ 

барюватися, 
затулка — заслінка, 
затуркувати — забивати, 
затьмарити — затемнювати (за¬ 

темнити). 
затьмарюватися — блякнути, 
затьмити —затемнювати (затем¬ 

нити). 
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затягати — обгортати, охоплю¬ 
вати. 
затягувати — баритися, застила¬ 

ти, зволікати. 
затятий — закоренілий, запеклий, 

невиправний. 
затятися — наполягати (напо¬ 

лягти). 
зауважити — нагледіти, 
зауважувати — обумовлювати, 
зафарбовувати — забарвлювати, 
захаращувати — завалювати, 

загромаджувати, заставляти1. 
захват — азарт, екзальтація, за¬ 

пал. 
захватити — заставати (застати), 
захворювати — занедужувати, 
захекатися — задихатися1, 
захисник — адвокат, заступник, 
захисток — захист, 
захищати — боронити1, 
захищений — безпечний, 
захлинатися — заходитися, 
заходжуватися — братися, 
заходити — сідати, 
захолода — застуда, 
захопити — заволодівати, заста¬ 

вати. 
захопленість — екзальтація, 
захоплення — запал, захват, 

мода. 
захоплювати — брати, заволоді¬ 

вати, загарбувати, зачаровувати. 
захоплюватися — занурюватися, 

молитися. 
захоплюючий — запальний, 
захрясати — зав’язати, 
зацікавленість — інтерес, 
зацікавлення — інтерес, 
заціпеніти — завмирати (завмер¬ 

ти), остовпіти, отетеріти, 
зачаровувати — заклинати, 
зачаток — зародок, 
зачинати — братися, 
зачисляти — зараховувати, 
зачіпати — охоплювати, 
зачіпливий — задерикуватий, 
зачудовання (зачудування) — 

здивування. 

зачудовувати — зачаровувати, 
зашийок — карк, 
зашмарований — брудний, 
зашморгувати — зав’язувати, 
зашпаровувати — замазувати, 
защіпати — замикати, застібати, 
заявитися — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
заядлий — завзятий, 
заяложений — банальний, 
заяложувати — заробляти, 
заясніти — заблиснути, 
збавляти — зменшувати, 
збагачувати — насичувати, 
збагачуватися — багатіти, 
збадьорювати — звеселяти, 
збайдужіти — очужіти. 
збайдужніти — збайдужіти, 
збентежувати — бентежити, 
зберігати — берегти, 
збираниця — колекція, 
збирати — акумулювати, 

брати. 
збирач — мисливець, 
збиткуватися — знущатися, 
збігати — бігти, минати, 
збільшення — зріст, 
збільшувати — збільшувати, мно¬ 

жити. 
збільшуватися — більшати, 
збірка — добірка, 
зближати — наближати, 
зближувати — єднати, з’єдну¬ 

вати. 
зблякнути — змарніти, 
зболений — наболілий, 
зболілий — наболілий, 
збори — брижі, мітинг, на¬ 

рада. 
зборки — брижі, збори, 
зборювати — бити, бороти, 
збривати — брити, 
збудженість — екзальтація, 
збуджувати — будити, 
збурений — буйний, бурхливий, 
збурювати — бунтувати, 
збурюватися — бунтувати, 
зваблювати — баламутити, спо¬ 

кушати. 
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зважувати — мізкувати, мірку¬ 
вати, оцінювати, 
зважуватися — насмілюватися, 
звалитися —загудіти, 
звати — манити, 
звеличувати — оспівувати, 
звертати — навертати, 
зверх- — екстра-, 
зверху — згори, 
звершувати — здійснювати, 
звеселяти — милувати, 
звив — звивина, 
звиватися — вихиляти, крутитися, 
звикнутися — звикати (звик¬ 

нути). 
звинувачувати — закидати2, об¬ 

винувачувати, 
звисати — спадати, 
звисока — згори, спогорда, 
звитяжець — богатир, лицар, 
звичай — звичка, манера, 
звичайний — абиякий, нейтраль¬ 

ний, рядовий. 
звичайно — авжеж, адже1, аякже, 
звичка — звичай, 
звичний — звичайний, 
звід — арка, 
звідкись — бозна-звідки, 
звідкілясь — бозна-звідки, звід¬ 

кись. 
звідусюди — звідусіль, 
звіринець — зоопарк, 
звіролов — мисливець, 
звірюватися — звіряти1, 
звірятися — звіряти1, 
звістка — новина, 
звіт — доповідь, 
звішуватися — звисати, 
зводити — будувати, женити, 

з’єднувати, спокушати. 
зволікати — баритися, дрімати, 

маринувати. 
зволікатися — зволікати, 
зволожувати — напувати, 
зворотний — поворотний, 
зворушувати — розчулювати, 
звукознімач — адаптер, 
зв’язка — бунт2, низка, 
зв'язний — складний. 

зв’язок — комунікація, нитка, 
зв’язувати — в’язати, зав’язувати, 
згага — жага, 
згадування — згадка, 
зганьбити — збезчестити, 
зганьблення — наруга, 
зганяти — збирати, 
згар — згарище, 
згарячу (згаряча, спрожогу, 

спохвату) — зопалу, 
згасати — загасати, 
згинути — загибати (загинути), 
згладжувати — затирати, 
зглянутися — змилуватися, 
зговір — змова, 
зговорини — заручини, 
згода — злагода, мир. 
згодитися — знадобитися, 
згодовувати — вигодовувати, 
згортати — бгати, 
згортка — бганка, 
згорток — загорток, 
згоряти — жадати, 
зграя — банда, кубло, 
згромаджувати — збирати, 
згубливий — згубний, 
згубний — нищівний, 
згуртовувати — єднати, 

з’єднувати, організовувати, спа¬ 
ювати. 

здаватися — бачитися, виді- 
тися. 

здавен — здавна, 
з давніх-давен — здавна, 
з давнього-давна — здавна, 
здається — бачитися (ба¬ 

читься). 
здалік — здалека, 
здаля — здалека, 
здатися — знадобитися, 
здатний — здібний, 
здача — решта, 
здебільшого — більше, 
здержаний — затамований, 
здибати — зустрічати (зу¬ 

стріти). 
здибувати — бачити, 
здивовання — здивування, 
здимати — здувати. 



здирати 924 злодій 

здирати — білувати, 
здихати — мерти, 
здібний — обдарований, 
здійсненний — можливий, 
здійснювати — організовувати, 
здійснюватися — бути, 
здійсняти — здійснювати, 
здмухувати — здувати, 
здобувати — брати, опановувати, 
здобуток — актив2, 
здогад — інтуїція, 
здогадка — здогад, 
здогадливий — кмітливий, 
здогадуватися — відгадувати, 
здоровий — кремезний, 
здоровіти — одужувати, оклигу¬ 

вати. 
здружуватися — брататися, 
здумати — згадувати (згадати), 
здурілий — безпам’ятний, без¬ 

тямний, божевільний, 
здушений — затамований, 
зелена картка — ґрин(-)кард. 
зелений — молодий, 
зелений світ — ґрин(-)піс. 
зелені — долар (долари), 
зеленочок — зав’язь, 
зелень — долар (долари), 
земельний — аграрний, 
землеробство — рільництво, 
земля — країна, 
земляк — брат, 
земляна груша — топінамбур, 
земляний (китайський) горіх — 

арахіс. 
земляцтво — колонія, 
зеніт — апогей, 
зерно — насіння, 
зерносховище — житниця, 
з’єднувати — сполучати, 
ззовні — знадвору, 
зигзиця — зозуля, 
зизий — косий. 
ЗИЗООКИЙ — косий. 
зиск — бариш, дохід, 
зичити — бажати, 
зібраний — серйозний, 
зібрання — збірка, збори, схо¬ 

дини. 

зібрати — надбати, 
зів’янути — змарніти, 
зів’яти — змарніти, 
зіжмакати — зім’яти, 
зізнаватися — освідчуватися, 
зілина — билина1, 
зімлілий — безпам’ятний, 
зір — око. 
зірка — зірниця, 
зіркий — окатий, 
зірниця — зірка, 
зіставляти — звіряти2, зрівню¬ 

вати1. 
зіткнення — бій, боротьба, спір1, 
зіяти — зяяти, 
злагода — згода, мир. 
злазити — лізти, 
злам — зміна, 
зламаний — несправний, 
зламатися — зіпсуватися, 
злидар — безштанько, 
злидарство — злидні, 
злидарювати — битися, 
злиденний — бідний, мізерний 
злиденність — жебрацтво, 
злидень — безштанько, 
злидні — нестаток, нужда, 
злиднювати — битися, 
злий — єхидний, кепський, 
злий дух — біс1, 
злинати — злітати1, 
злити — дратувати, роз’яряти, 
злитися — дрочитися. 
зліва — ліворуч, 
злізати — лізти, 
зліплювати — бгати, 
злісний — злий, 
злість — зло1, 
зліт — з’їзд, 
злоба — злість, зло1, 
злобливий —злий, 
злобний — єхидний, злий, 
злободенний — актуальний, на¬ 

болілий, сучасний, 
зловживати — надуживати, 
зловіщий — зловіснйй. 
зловмисний — єхидний, 
зловтішний — єхидний, 
злодій — розкрадач. 
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злодіяння — злочин, 
злорадство — зловтіха, 
злосливий — злий, 
злостивий — злий, 
злостивість — жовч, 
злочин — головництво. 
злочинець — злодій, 
злочинство — злочин, 
злощасний — безталанний, 

бідний. 
злощастя — недоля, 
злуплювати — білувати, 
злучати — з’єднувати, 
злютовувати —спаювати, 
злючий — злий, 
злягти — заслабнути, 
змагання — боротьба, конкурен¬ 

ція. 
змагати — бороти, 
змагатися — боротися, грати, 
змазувати — мастити, 
змалечку — змалку, 
з малих літ — змалку, 
змальовувати — зображати, ма¬ 

лювати, окреслювати, описувати, 
змащувати — мастити, 
зменшуватися — меншати, 
змикати — з’єднувати, 
змилосердитися — змилува¬ 

тися. 
змилостивитися — змилува¬ 

тися. 
змійка — блискавка, 
змінювання — зміна, 
змінювати — міняти, 
змінюватися — коливатися, міни¬ 

тися. 
зміст — єство, значення, 
змішувати — мішати, 
змовини — заручини, 
змолочувати — молотити, 
зморшка — бганка, борозна, 
зморшки — брижі, 
змочувати — зволожувати, 
змучений — нікчемний, 
змушувати — заставляти3, нахи¬ 

ляти. 
знадвору — ззовні, 
знаджувати — баламутити. 

знайда — найда, 
знайко — знавець, 
знайомити — ознайомлювати, 
знак — марка1, 
знаменитий — відомий, 
знаменитість — світило, 
знаменний — епохальний, 
знаний — відомий, 
знатися — метикувати, 
знатний — благородний, 
знатник — знахар, 
знаття — знання, 
знахарка — баба1, 
знаходити — здибувати, 
знаходитися — бути, 
значити — важити, означати, 
значить — отже, 
значний — істотний, суттєвий, 
значно — багато, 
знаючий — компетентний, 
знеболювання — анестезія, 
знебутися — знемагати (зне¬ 

могти ). 
зневага — наруга, 
зневажати — насміхатися, неха¬ 

яти, нехтувати, ображати. 
зневажливий —зверхній, недба¬ 

лий. 
зневіра — розчарування, 
знегоди — злигодні, 
знекровлюватися — знемагати, 
знемога — несила1, 
знеохотитися — збайдужіти, 
знепритомнілий — безпам’ят¬ 

ний. 
знервований — занепокоєний, 
знесилений — слабий, 
знесиленість — несила1, 
знесилення — неміч, 
знесилюватися — охлявати, 
знеславити — збезчестити, 
знеславлення — наруга, 
знетямлений — безпам’ятний, 

безтямний, божевільний, 
знехотя — мимоволі, 
знечестити — збезчестити, 
знешкодження —дезінфекція, 
знижувати — зменшувати, 
зникати — лишати. 
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знищення — катастрофа, 
знищувати — нищити, 
знівечити — занапащати (зана¬ 

пастити). 
знімати — збирати, звільняти, 
зніматися |здійматися] — злі¬ 

тати1. 
знімок — копія, фотокартка, 
знов-таки — знов, 
знову — знов, 
зносити — змивати, нести, 
знуджувати — нудити, 
знущатися — насміхатися, ніве¬ 

чити. 
зобов’язання — обов"язок. 
зображувати — описувати, 
зовнішність — обличчя, 
зовсім — ніяк, 
зодчий — будівничий, 
зозулиця — зозуля, 
зойкати — йойкати, 
зокола — зовні. 
золотий — безхмарний, благосло¬ 

венний. 
зомлілий — безпам’ятний, непри¬ 

томний. 
зоосад — зоопарк, 
зоотехніка — зоотехнія, 
зоріти — блищати, 
зоря — зірка, 
зоряниця — зірка, 
зосередження — концентрація, 
зосереджувати — збирати, на¬ 

пружувати. 
зостановлювати — зупиняти, 
з пелюшок — змалку, 
зрадливий — лукавий, 
зрадник — ренегат, 
зрадницький — віроломний. 

і таке інше — тощо, 
ігнорувати — нехтувати, обмина¬ 

ти, обходити. 
іграшка — забава, лялька, 
ігрища — забава. 

зразковий — класичний, 
зразок — засіб, манера, стан¬ 

дарт. 
зранку — зрання, 
зривати — рвати, 
зриватися — злітати1, 
зримий — наочний, 
зринати — злітати1, 
зрідка — іноді, 
зрізування — зріз, 
зрізувати — стинати1, 
зрілий — солідний, 
зріст — ріст, 
зріти — бачити, 
зроду — ніколи, одвіку, 
зроду-віку — здавна, 
зрозумілий — дохідливий, 
зросійщення — русифікація, 
зростання — зріст, 
зростати — більшати, 
зрошувати — напувати, 
зрощувати — з’єднувати, 
зрубувати — стинати1, 
зсипати — накидати1, 
з тих пір — відколи, 
з того часу як — відколи, 
зубець — зуб. 
зубожіти — занепадати, 
зурочити — наврочити, 
зустрічати — бачити, 
зустрічний — зустрічати, 
зухвалий — безпардонний, на¬ 

хабний. 
зчіплювати — з’єднувати, 
зчленовувати — з’єднувати, 
зчудування — здивування, 
з’юрбитися — стовпитися, 
з’являтися — братися, виникати, 

надходити, опинятися. 

І 
ідентичний — адекватний, одна¬ 

ковий. 
ідеографічне письмо — ідеогра¬ 

фія. 
ідея — задум. 
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ідол — бовван, 
ізограф — іконописець, 
ізольований — окремий, 
ізолятор — діелектрик, карантин, 
ізюм — родзинки, 
іконник — богомаз, іконопи¬ 

сець. 
іконописець — богомаз, 
ілюзія — марево, міраж, облуда, 

обман, омана, 
ілюзорний — ідеальний, 
ілюстрування — ілюстрація, 
іменитий — знатний, 
імення (ймення) — ім’я, 
іменувати — нарікати1, 
імітувати — наслідувати, 
імла — мла, морок, 
імовірний — можливий, 
імовірно — напевне, 
імортель — безсмертник, 
імпульсивний —запальний, 
імущий — заможний, 
інакодумство — єресь, 
інакомовлення — алегорія, 
інакший — інший, 
інвалід — каліка, 
інвентар — реманент, 
інверсійний — обернений, 
інгаляторій — інгалятор, 
індивід — особа, 
індивідуалізм — егоїзм, 
індивідуальний — суб’єктив¬ 

ний. 
індивідуум — індивід, 
індиферентний — байдужий. 

інертний — млявий, 
ініціатор — зачинатель, 
ініціювати — організовувати, 
інколи — іноді. 
інкримінувати — звинувачувати, 
інкубаційний період — інкуба¬ 

ція. 
іноді — бувало, було, 
іноземна валюта — валюта, 
іноземний —закордонний, 
інсинуація — наклеп, 
інспектувати — обстежувати, 
інструкція — настанова, 
інструмент — знаряддя, 
інсульт — грець2, 
інсценізувати — інсценувати, 
інтенсивний — бурхливий, 
інтерлюдія — інтермедія, 
інформувати — оголошувати, оз¬ 

найомлювати, оповіщати, 
іржавіння — ерозія, 
ірод — бидло, 
іронічний — єхидний, 
існування — буття, 
існувати — бути, 
існуючий — наявний, 
іспит — екзамен, 
істеблішмент — еліта, 
історичний — епохальний, зна¬ 

менний. 
істота — єство, 
істукан — бовван, 
іти — бігти, братися, 
ітися — братися, 
іудей — єврей. 

їда — їжа. 
їдець — рот. 
їжа — наїдок, страва. 
їство — їжа. 

їсти — живитися, 
їстівне — їжа. 
їстоньки — їсти. 
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ймовірний — евентуальний. 

кабала — неволя, 
кабан — вепр, кнур, 
кавалерія — кіннота, 
кавове дерево — кава, 
кагал — базар, 
кадильниця — кадило, 
кадр — епізод, 
кадри — апарат, 
кадровик — кадр2, 
казан — баняк, 
казати — балакати, мовити, 
казенщина — бюрократизм, 
казка — міф. 
казна(хтозна)-звідки — звід¬ 

кись. 
казна-де — бозна-де. 
казна-звідки — бозна-звідки, 
казна-коли — бозна-коли, 
казна-хто — бозна-хто. 
казна-чий — бозна-чий. 
казна-що — абищо, безглуздя, 

бозна-що. 
казна-як — абияк, 
казна-який — абиякий, 
кайф — задоволення, 
калабаня — барліг, баюра. 
каламутити — баламутити, коло¬ 

тити. 
каламутний — мутний, 
калатати — барабанити, бити, 

налататися, 
калібромір — калібр, 
калічити — нівечити, 
калюжа — барліг, баюра. 
каменяр — муляр, 
камса — анчоус, 
кам’яниця — будинок, 
канарейка канарка, 
канат — линва, 
кандидатура — кандидат. 

йолоп — блазень, бовван. 

К 
каністра — діжка, 
канон — норма, 
канони — ідеологія, 
кантар — безмін, 
кантувати — облямовувати, 
канцелярист — бюрократ, 
канцелярійний — канцелярсь¬ 

кий. 
канцелярія — офіс, 
канцелярщина — бюрократизм, 
канцерогенні речовини — канце¬ 

рогени. 
канчук — нагай. 
капати — крапати, 
капелія — капела, 
капелюш — капелюх, 
капітал — багатство, 
капітулювати — здаватися1, 
капля — крапля, 
каприз — забаганка, 
капризувати — брикати, комизи¬ 

тися. 
каптан — жупан, 
каптур — відлога, 
капшук — кисет, 
карафа — графин, 
кардинальний — докорінний, 
кар’єр — розріз, 
карлик — ліліпут, недоросток, 
карликовий — малий, 
кармазина — кармазин, 
кармазинник — кармазин, 
кармазиновий — багряний, 
карта — мапа. 
картель — монополія, 
картина — образ1, 
картинний — мальовничий, 
картографування — картогра¬ 

фія. 
картоплиння — картоплище. 



картоплисько 929 клопіт 

картоплисько — картоплище, 
касовий апарат — каса, 
кат — нелюд, 
катастрофа — катаклізм, 
категоричний — безапеляційний, 

беззаперечний, 
категорично — навідріз, 
католицтво — католицизм, 
катувати — мордувати, мучити, 
качур — селезень, 
кашкетка — кашкет, 
каюк — могила, 
каяття — спокута, 
кваліфікація — клас, 
кваліфікований — компетентний, 
квапитися — бігти, спішити, 
квапливо — нашвидку, 
кварта — кухоль, 
квилити — завивати1, 
квитатися — мстити, 
квіття — квіт, 
квітучий — здоровий, 
кволий — марний, миршавий, 

недужий, нікчемний, 
кволість — неміч, 
кволіти — боліти3, охлявати, 
квота — норма. 
КДБ — жандармерія, 
кеба — кебета, 
кебетний — здібний, 
кеґ — діжка, 
кепкування — іронія, 
кепкувати — насміхатися, 
кепський — абиякий, 
керівник — лідер, 
кермо — бублик, стерно, 
керувати — вести, очолювати, 
кесар — цесар, 
кидати — запускати 
кизил — дерен, 
кипіти — буяти, 
кип’яток — окріп, 
кирка — кайло, 
кисет — капшук, 
кисневе голодування — 
кисть — рука, 
кита — китиця, 
китиця — кетяг, кім’ях, 
кишки — кишечник. 

І 

гіпоксія 

кишмиш — родзинки, 
ківі-ківі — ківі1, 
ківш — кіш1, 
кіл — кілок, 
кілька — декілька, 
кількаразовий — неодноразовий, 
кількість — обсяг, 
кількоро — декілька, 
кін — сцена, 
кінва — кухоль, 
кінець — амінь, край, межа, 
кіно — екран, 
кіносценарій — сценарій, 
кінцевий — завершальний, край¬ 

ній, останній, остаточний, 
кінчати — бити, 
кінчатися — конати, 
кіот — божник, 
кіпер — голкіпер, 
кіпоть — кіптява, 
кіптюга — кіптява, курява, 
кіптява — курява, 
кіптяга — кіптява, курява, 
кість — кістка, 
кістяк — каркас1, 
кіш — ківш, кошик, 
кішки — кіготь, 
клан — мафія, 
клапті — ошмаття, 
класичний — античний, 
класти — бити, 
клеїтися — братися, 
клейкий — беркий, липкий, 
клеймо — тавро, 
клекітливий — буйний, бурхли¬ 

вий. 
клекотати — булькати, буяти, 
клекотіти — буяти, 
клепало — било1, 
клепати — кувати*, 
клечаний — клечальний, 
клечати — квітчати, 
кликати — манити, 
кличка (у тварин) — ім’я, 
кліка — зграя, мафія, 
кліпати — мигати, моргати, 
клітина — клітка, 
кліть — клітка. 
клопіт — морока, неприємність. 

ЗО Тлум. словник укр. мови 



клопітливий 930 компілювання 

клопітливий — марудний, 
клопітня — клопіт, 
клопотатися — бідкатися, мету¬ 

шитися. 
клопотнеча — клопіт, 
клоун — блазень, 
клоунада — балаган, 
клубочитися — кублитися, 
клунок — вузол1, 
клуня — стодола, 
клювати — брати, 
клюка — костур, 
клюква — журавлина, 
ключина — жердина, 
клякнути — костенітй, мерзнути, 
клястися — зарікатися, 
клятьба — анафема, 
кляузник — навушник1, 
кмітливий — меткий, спритний, 
кмітливість — розум, 
книгозбірня — бібліотека, 
книгосховище — бібліотека, 
книжки — література, 
книжний — книжковий, 
кнур — кабан, 
коаліція — альянс, 
кобила — кінь, 
кобилиця — кобила, 
кобилка — жак. 
ковбаня — барліг, баюра. 
коверзувати — комизитися, 
ковзатися — ковзати, 
ковзкий — слизький, 
ковила волосиста — тирса2, 
кодло — зграя, 
кодола — канат, 
козуб — кошик, 
козубень — козуб, кошик, 
козубня — козуб, 
коїтися — діятися, 
колективний — спільний, 
колесо — коло1, 
коли б лише — аби. 
коли завгодно — будь-коли, 
коли раптом — аж1, 
коли хочеш — будь-коли, 
коли-не-коли — іноді, 
колиска — батьківщина, 
колись — бозна-коли, раз2. 

колишнє — минувшина, минуле, 
колишній — минулий, 
колізія — конфлікт, 
колінко — коліно, 
коліно — закрут, затока, 
колір — барва, 
коліти — клякнути, 
коло — біля, кільце, край2, обрій, 
коловертень — коловорот1, 
коловерть — коловорот1, 
колодка — колода, 
колодка (замок, що висить) — 

замок. 
колодязь — криниця, 
колонка — колона, 
колос — богатир, 
колосок — колос, 
колосся — колос, 
колотити — баламутити, 
колотитися — битися, налата¬ 

тися. 
колотнеча — заворушення, зако¬ 

лот. 
колотник — забіяка, 
колотня — колотнеча, 
колошматити — бити, 
колупати — лупати, 
колупатися — колупати, 
кольє — намисто, 
колючий — їдкий, йоржистий, 
колючка — голка, 
коляда — колядка, 
командування — команда, 
командувати — розпоряджатися, 
комбіне — комбінація, 
комбінувати — маніпулювати, 
комедіант — блазень, 
коментарій — коментар, 
комин — бовдур, 
коминок — камін, 
комівояжер — дистриб’ютор, 
комірчина — закуток, 
комора — база, 
компанія — бесіда, 
компаньйон — товариш, 
компенсація — винагорода, 
компенсувати — надолужувати, 
компетентний — обізнаний, 
компілювання — компіляція. 



комплекс 931 коц 

комплекс — низка, 
комплекція — будова, 
композитор — етюдник, 
компонент — інгредієнт, 
комп’ютери — електроннообчис- 

лювальний (ЕОМ). 
комфортабельний — зручний, 
комфортний — зручний, 
конання — агонія, 
конати — гинути, мерти, 
конвой — ескорт, 
конвульсії — корч2, 
конгрес — з’їзд, 
коник — номер, 
консультація — нарада, 
консультування — консультація, 
консультуватися — обговорю¬ 

вати. 
контекст — обгортка, 
контора — офіс, 
контролери — контроль, 
контроль — екзамен, огляд, 
контур — абрис, обрис, 
конура — будка, 
конфесіональний — конфесійний, 
конфігурація — обрис, 
конфорка — горілка2, 
конфузити — бентежити, 
концентрувати — збирати, 
концепція — задум, 
концерн — монополія, 
конче — будь-що. 
кончина — смерть, 
коняка — кінь, 
копа — копиця, 
копаниця — заступ1, 
копати — брикати, 
копил — колодка, 
копирсати — колупати, 
копито — ратиця, 
копійчина — копійка, 
копіткий — марудний, 
копіювати — змальовувати, мав¬ 

пувати, наслідувати, 
коралі — намисто, 
корба — коловорот2, 
кордон — межа, 
коректура — коректа. 
кооенастий — кремезний. 

коренева морфема — корінь, 
коренити — лаяти, 
коренитися — кублитися, 
кореспондент — журналіст, 
корець — ківш. 
корисливий — меркантильний, 

пожадливий. 
корисний — благодійний, благо¬ 

творний. 
користолюбний — зажерливий, 

корисливий, меркантильний, 
користь — ефект, пожиток, 
корити — картати, лаяти, 
корито — жолоб, 
коричневий — брунатний, 
короб — кіш1, 
король — государ, 
корона — вінець, 
коронувати — вінчати, 
короткий — куций, близький, 
короткочасний — куций, корот¬ 

кий, минущий, 
коротун — карлик, 
коротуха (про жінку) — карлик, 
кортеж — ескорт, 
корчі — конвульсія, 
коряк — ківш, лійка1, 
косматий — кошлатий, 
косоокий — косий, 
кості — кістка, 
костогриз —карієс, 
костогриза — карієс, 
костур — дрюк, ковінька, костур, 

милиця. 
костяниця — кам яниця 
косяк — лутка. 
косяк — зграя. 
котел — казан. 
котики - - баранець. 
котити - - бігти. 
котловина — западина. 
кофта — блузка. 
кофтина — блузка. 
коханець — друг. 
коханий — друг, милий. 
кохання — любов. 
кохати - - любити. 
кохатися — милуватися 
КОЦ — КИЛИМ, ЛІЖНИК. 



коцюбнути 932 крячка 

коцюбнути — клякнути, косте¬ 
ніти. 
кочерга — коцюба, 
кочережник — кочерга, 
кошівка — кошик, 
кошіль — кошик, 
кошлатити — колошкати, куйов¬ 

дити. 
коштовний — безцінний, 
кпити — кепкувати, насміхатися, 
кпитися — кепкувати, 
крадькома — назирці, нишком, 
краєвид — вигляд, вид1, ланд¬ 

шафт, пейзаж, 
країна — край. 
край — берег, біля, коло2, краї¬ 

на, межа, сторона. 
крайнебо — зеніт, небосхил, 

обрій. 
крайній — надзвичайний, ос¬ 

танній. 
крамниця — магазин, 
крапати — капати, 
краплинка — зерно, 
крапотіти — капати, 
краса — естетика, 
красавка — беладона, 
красне письмо — каліграфія, 
краснопис — каліграфія, 
красота — краса, 
красуня — богиня, краса, 
крата — клітка, 
кращий — ліпший, 
краянин — земляк, 
краяти — батувати. 
кредо — євангеліє, 
крейдяний — білий, 
кремль — дитинець1, 
кресиво — кресало, 
креслити — накреслювати, 
кривавитися — кривавити, 
кривавиця — кров, 
кривдити — зачіпати, ображати, 
кривдник — нападник, 
кривий — непрямий, 
кривляння — балаган, 
кривулькою — зигзагом, 
кривуляти — кульгати, 
крига — лід. 

крижак — крижень, 
крижина — крига, 
крижини — крига, 
крижова кістка — крижі, 
кримінал — головництво, злочин, 
криниця — колодязь, 
криптографія — тайнопис, 
крисатий — крислатий, 
крислатий — розлогий, 
критерій — міра, 
крити — бити, 
критика — бич. 
критикувати — бити, 
критися — мовчати, 
криха — крихта, 
крихітний — малий, 
крихкий — ніжний, 
крихкотілий — крихкий, 
крихта — окрушина, ріска, 
кричати — йойкати, 
кришиво — кришка2, 
кришка — крихта, 
крім — без. 
кріпити — з’єднувати, 
кровиця — кров, 
кровопивець — жмикрут, 
кровопивця — вампір, 
кровопролиття — кров, 
крокувати — іти (йти), 
кропити — бити, 
круг — коло1, 
круговид — зеніт, 
кругогляд — зеніт, 
кругом — круг2, навколо, навкруг, 
кругосвітній — навколосвітній, 
кружляти — блукати, крутитися, 
крупинка — зерно, 
крутень — завиток, 
крутизна — круча, 
крутити — вертіти, завивати2, 
крутитися — бувати, метушитися, 
крутіж — коловорот1, 
крутій — ловкач. 
крутійство — афера, 
крутобережжя — круча, 
круторогі — бик1 (бики), 
крутосхил — круча, 
крушина — жостір, 
крячка — качка1. 



ксерокс 933 лаштунки 

ксерокс — гектограф, 
кубло — лігво, 
кубок — келих, 
кубометр — куб1, 
куделиця — кужіль, 
куделя — кужіль, 
куди завгодно — будь-куди, 
куди хочеш — будь-куди, 
куди-небудь — бозна-куди, 
кудись — бозна-куди, 
кудлати — куйовдити, 
кудлатий — кошлатий, 
кудли — патли, 
кужелина — кужіль, 
кужелиця — кужіль, 
кукати — кувати2, 
кукукати — кувати2, 
кулачок — кулак, 
кульгавий — кривий, 
кульмінація — апогей, 
культивування — культура, 
культуризм — бодибілдинг. 
куман — куманець, 
куманчик — куманець, 
кумир — ідол, 
куна — куниця. 

Л 
лабіринт — нетрі, 
лави — батальйон, 
лавка — лава1, 
лавра — монастир, 
лаг — борт. 
лагідний — м'який, ніжний, 
лагодити — збирати, справляти, 
лагомини — ласощі, 
лагуна — затока, 
лад — засіб, згода, манера, 

мир. 
ладити — налаштовувати, 
ладитися — лагодитися, 
ладнати — збирати, лагодити, 
лаж — ажіо, 
лазуровий — блакитний, 
ламань — брухт, 
ламати — нівечити. 

кунтуш — жупан. 
куняти — клювати. 
купа — безліч, груда2, оберемок. 
купідон — амур. 
купол — баня2. 
купувати — брати. 
кур’єр — посильний2. 
курінь — намет. 
курйоз — комедія. 
курникати — мугикати. 
курс — напрям. 
курявий — курний. 
курятина — курка. 
кусатися — кусати. 
кут — куток. 
кутас — китиця. 
кутя — коливо. 
кухарство — кухня. 
куховарство — кухня, кулінарія. 
куцак — куций, карлик. 
куцан — карлик. 
куций — заєць. 
куцохвостий — куций. 
кучері — руно1. 
кучерявити — завивати2. 
кшталт — засіб. 

ламатися — битися, 
ламкий — крихкий, 
ландшафт — краєвид, 
ланка — осередок, 
лантух — міх. 
ланцюг — цеп. 
лапи — лабети, 
лапідарний — лаконічний, 
ласкавий — ніжний, 
ласо — аркан, 
ластитися — лащитися, 
ласуватися —ласувати, 
латина — латинь, 
латка — лата1, 
лаття — лата1, 
лахміття — хламіття. 
лаштувати — збирати, 
лаштунки — куліси. 



934 лісничий 

лаяти — батькувати, 
лаятися — батькуватися, клясти, 

обзиватися, 
лебедиха — лебідка1, 
лебедиця — лебідка1, 
лебедіти — белькотати, 
легенда — міф. 
легкість — невагомість, 
легковажити — нехтувати, 
легковажний — нерозважливий, 
легкодух — баба1, боягуз, 
легкодухий — легковажний, 
легкодушний —легковажний, 
ледар — нероба, 
ледарювати — байдикувати, ле¬ 

жати. 
ледачий — ледар, лінивий, 
ледащо — ледар, нероба, 
ледве — насилу, 
ледь — насилу, 
лежак — тапчан, 
лежень — лежак, нероба, 
лезо — вістря, жало, клинок, 
лейкома — більмо, 
лейкоцити — білокрівці, 
лекало — калібр, 
лексика — лексикон, 
лексикон — лексика, 
лелека — бусол, 
лементіти — лементувати, 
лемуроподібні — лемури, 
лепетати — белькотати, 
лепеха — аїр. 
лестити — мастити, 
лестощі — комплімент, 
лестун — облесник, 
летіти — бігти, мчати, 
леткий — летучий, летючий, 
летовище — аеродром, 
летюча миша — кажан, 
летючий — летучий, 
лещата — лабети, 
либонь — мабуть, 
лизоблюд — блюдолиз, 
лиман — затока, 
линва — канат, 
линути — литися, мчати, 
линяти — вицвітати, 
липець — липень. 

липкий — беркий, беручкий, в’яз¬ 
кий. 
липнути — братися, 
лисий — голий, 
лисиця — лис. 
лиск — блиск, 
лиснитися — блищати, 
лисніти — блищати, 
лист — аркуш, 
листок — аркуш, лист1, 
листопад — падолист, 
лити — хляпати, 
литися — бігти, 
лиха година — лихоліття, 
лихий — злий, зловісний, 
лихі часи — лихоліття, 
лихо — біда1, зло1, 
лиховісний — зловісний, 
лиходій — злодій, 
лихоманка — ажіотаж, бум2, 
лихословити — злословити, 
лицар — богатир, 
лицарський — благородний, 
лицедій — артист, 
лицезріти — бачити, 
лицемір — актор, артист, 
лицемірство — облуда, 
личити — пасувати, 
лиштва — кайма, 
лівиця — лівий, 
лігвище — лігво, 
лігво — барліг, кубло, 
лідер — отаман, 
ліжко — ложе1, 
лізти — брести, 
лій — жир1. 
лікувальний — лікарський, 
лілея — лілія, 
ліліпут — карлик, 
ліліпутка — карлик, 
ліміт — межа, 
лімітувати — обмежувати, 
лінивий — ледачий, 
лінуватися — байдикувати, 
ліпити — бгати, 
ліпитися — братися, 
ліпота — краса, 
лісник — лісівник, 
лісничий — єґер. 



літа 935 ляскати 

літа — рік. 
літера — буква, 
літровка — літр, 
ліфчик — бюстгальтер, 
лічити — рахувати, 
лобне місце — ешафот, 
лобуряка — лоб. 
ловець — мисливець, 
ловитися — брати, братися, 
логічний —закономірний, 
ложе — ложа2, 
лозина — лоза, 
лозиння — лоза, 
лозняк — лоза, 
локалізувати — обмежувати, 
локша — локшина, 
ломити — ламати, нити, 
ломовик — битюг, 
лоно — бюст, 
лопатень — лопать, 
лопати — їсти, 
лопатка — лопать, 
лопотати — белькотати, 
лопотіти — белькотати, ляпати, 

майоріти. 
лопушина — лопух, 
лопушиння — лопух, 
лопушняк — лопух, 
лоша — жеребець, 
лошиця — кобила, 
лощина — балка1, 
лощовина — балка1, 
лубок — луб. 
луб’я — луб. 
луб’янка — луб. 
лужина — луг1, 
лузати — лупити, лущити, 
лузга — луска, 
лукавий — біс1, єхидний, 
лукавство — облуда, 
луна — відгомін, 
лунати — розлягатися, 
лунатизм — сомнамбулізм, 
лунатик — сновида, 
лункий — заливистий, 
лупати — моргати, 
лупити — бити, білувати, міси¬ 

ти, молотити. 

лупцювати — бити, лупити, міси¬ 
ти, молотити, 
луска — лузга, 
лускати — лузати. 
'Лускатися — лускати. 
"лутига — лобода, 
лушпайка — лузга, 
лушпарити — бити, 
лушпиння — лузга, луска, 
лущати — лускати, 
лущити — лупити, 
льняний —лляний, 
льотчик — авіатор, 
любас — друг, 
любий — безцінний, милий, 
любитель — аматор, 
любити — кохати, 
любов — амур, 
любощі — амур, любов, 
любуватися — милуватися, 
любчик — друг. 
люб’язний — милий, обхідли¬ 

вий. 
людинолюбець — людинолюб. 
людність — народ, населення, 
людський (про одяг, житло) — 

задовільний, 
людськість — людство, 
людяність — гуманізм, 
люкс — блиск, 
люмпен — босяк, 
лютий — затятий, злий, лихий, 

нещадний, 
лютість — зло1, 
лютощі — злість, зло1, 
лють — злість, зло1, 
ляда — люк. 
лякати — колошкати, 
лякатися — боятися, 
лякливий — боязкий, 
ляля — лялька, 
ляма — лямка, 
лямівка — кайма, 
ляпати — бовкати, ляскати, мо¬ 

лоти. 
ляпнути — бахнути, 
ляскати — бовкати. 



мабуть 936 матадор 

мабуть — бачитися, напевне, 
мавка — берегиня, 
мавпувати — наслідувати, 
маг — Бог, мольфар. 
магазин — крамниця, 
маєтний —заможний, 
мазати — мастити, 
мазь — гель, 
маїс — кукурудза, 
майбутній — наступний., 
майбуття — майбутнє, 
майже — сливе, 
майстер — артист, Ббг. митець, 
майстерний — бездоганний, 
майстерність — мистецтво, 
майстерня — ательє, 
макет — модель, 
маківка — баня2, 
маклер — брокер, 
малахай — батіг, бич. 
маленький — низький, 
малеча — дріб, дрібнота, 
малий — куций, 
маліти — дитиніти, меншати, 
мало не — майже, 
маловартісний — нікчемний, 
малолітній — малий, 
малопомітний — непоказний, 
малорослий — куций, 
малорухомий — інертний, 
малосилий — безсилий, недолу¬ 

гий. 
малосильний — безсилий, 
малувато — обмаль, 
мальва — рожа, 
мальовничий — живописний, 
малювання — малярство, 
малювати — рисувати, 
малюк — карапуз, недоросток, 
маля — карапуз, малюк, не¬ 

мовля. 
мана — мара. 
манатки — бебехи, манаття, 
манаття — бебехи, 
мангал — жаровня, 
мандрівка — мандри. 

мандрувати — іти (йти), їздити, 
мандрьоха — бурлака, 
манеж — арена, 
манера — жанр, мода, 
манжета — чохла, 
манити — надити, 
маніжити — бити, 
маніжитися — маніритися, 
маніпулювати — оперувати, 
маніпуляція — операція, 
маніфестація — марш1, 
мантачка — брус, 
мануфактура — матеріал, мате¬ 

рія. 
мала — карта, 
мара — мана, 
маргінеси — берег, 
марево — міраж, 
марення — маячня, 
марець — березень, 
марити — мріяти, 
маритися — бачитися, видітися. 
марка — модель, 
марний — безплідний, 
марність — суєта, 
марніти — блякнути, в’янути, 

жовкнути, 
марно — намарне, 
марнославство — еґотизм. 
марнослів’я — балаканина, 
марнотратити — розточувати2, 
мартопляс — жевжик, 
марудити — баритися, 
марудний — нудний, 
марширування — марш1, 
маса — безліч, море, 
маска — машкара. 
масло — мастило. 
Масляна — Масниця, 
масляний — масний, 
маслянистий — масний, 
масний — брудний, жирний, 
мастит — грудниця, 
мастити — мазати, 
масштаб — мірило, 
матадор — тореадор. 



мателот мізерний 

мателот — головний, 
материзна — батьківщина, 
материк — континент, 
матеріал — матерія, 
матерія — буття, матеріал, 
мати — бачити, мусити. 
Мати (Матір) Божа'— Богоро¬ 

диця. 
матися — бути, 
матінка — мати1, 
матуся — мама, мати1, 
махати — бовтати, кивати, маяти, 
махінація — авантюра, афера, 

оборудка. 
машина — автомат, автомобіль, 

механізм. 
машинальний — механічний, 
машинопис — автограф, 
маяти — майоріти, 
маячити — бачитися, бовваніти, 

майоріти. 
маячіння — маячня, 
маячіти — мріти, майоріти, 
маячня — єресь, 
меандр — закрут, 
медикаменти — ліки, 
медіа — мас-медіа, 
межа — обніжок, 
мекати — бекати, 
мелодійний — благозвучний, 
мелькати — мигати, 
мелькома — мигцем, 
мельник — мірошник, 
мемуари — спогад (спогади), 
ментальність — менталітет, 
меншання — меншати, 
меншість — меншина, 
мереживо — візерунок, 
мерехтіти — кліпати, 
мерзенний — брудний, жалюгід¬ 

ний, ниций. 
мерзенність — мерзота, 
мерзотний — брудний, 
мерзотник — негідник, стерво, 
меркантильний — корисливий, 
меркнути — блякнути, згасати, 
меркти — блякнути, 
мертвий — бездушний, безжив¬ 

ний, дохлий. 

мертвоїд — могильник, 
мертвотний — мертвий, 
мертвяк — мрець, 
мерхлий — блідий, 
месидж — мейл. 
металобрухт — брухт, 
метафізичний — абстрактний, 

академічний. 
метелиця — завірюха, сніговій, 
меткий — моторний2, розтороп¬ 

ний, спритний, 
метнути — запускати1, 
метрополітен — метро, 
метушитися — бігати, кидатися, 

крутитися. 
метушня — замішання, суєта, 
механізм — машина, 
мжичка — мряка, 
мигати — блимати, моргати, 
миготіти — мигати, моргати, 
мигтіти — мигати, моргати, 
милий — безцінний, 
милозвучний — благозвучний, 
милозвучність — евфонія, 
мимобіжно — мимохідь, 
мимоволі — несамохіть, 
мимохіть — несамохіть, 
мимрити — бубоніти, буркотати, 
минати — обминати, обходити, 

спливати. 
минувшина — історія, ми¬ 

нуле. 
минуле — історія, колишній, ми¬ 

нувшина. 
минулий — колишній, 
минущий — летучий, тимчасовий, 
мир — згода, спокій, 
миршавий — непоказний, 
мислити — розмірковувати, 
митець — артист, Бог, майстер, 
миттєвість — мить, момент, 
миттю — мигцем, 
мить — момент, 
мишка — миша, 
мідний вік — енеоліт, 
мідяки — мідь, 
міжгір'я — розколина, 
мізерний — бідний, жалюгідний, 

нікчемний. 



мізкувати 938 мостити 

мізкувати — думати, метикувати, 
міркувати. 
мілковина — мілина, 
мілководдя — мілина, 
мілководний — мілкий, 
мім — міміка, 
міміст — міміка, 
мімічний — міміка, 
мінус — недолік, 
міняти — обмінювати, 
мінятися — коливатися, 
міра — межа, 
міраж — марево, облуда, 
мірило — критерій, міра, 
мірка — міра. 
міркувати — думати, метикува¬ 

ти, розмірковувати, судити, 
міряти — бити, 
місити — бити. 
містити — налічувати, нарахову¬ 

вати, нести. 
містифікація — окозамилювання, 
містичний — ірраціональний, 
місткість — ємність, об’єм, 
місцеве недокрів’я — ішемія, 
місцевість — область, 
місцина — місце, місцевість, 
місцями — зрідка, 
мітла — комета, 
міцний — кремезний, незлам¬ 

ний. 
мішанина — безладдя, 
мішати — колотити, 
мішок — міх. 
мла — імла, 
мливо — борошно, 
млинар — мірошник, 
млоїти — нудити, 
множити — збільшувати, 
мобіла — мобільник. 
мобілізувати — напружувати, 

організовувати, 
мов — буцім, наче, 
мова — бесіда. 
мовби — буцім, мов1, мов2, наче, 
мовбито — мов1, мов2, наче, 
мовкнути — нишкнути, 
мовлення — бесіда, мова, 
мовознавство — лінгвістика. 

мовчазливий — безмовний, 
мовчазний — безвідмовний, без¬ 

голосий, безмовний, німий, 
могила — амінь, домовина, 
могутній — дужий, кремезний, 

можний, 
мода — звичка, 
модерний — новий, 
модернізувати — осучаснювати, 
може — мабуть, 
можливість — змога, нагода, 
можливо — мабуть, можна, на¬ 

певне. 
можновладний — знатний, 
мокреча — моква. 
мокрота — моква. 
молебство — молебень, 
молода — наречена, 
молодець — козак, 
молодецький — бравий, молоде¬ 

чий. 
молодечий — бравий, 
молодий — наречений, 
молодиця — баба1, 
молодята — молодий, 
молотити — бити, їсти, місити, 
молотильник — молотник, 
молоття — мливо, 
молочний — білий, 
момент — мить, 
монарх — автократ, 
монархія — абсолютизм, 
монах — брат. 
монотонний — нудний, однома¬ 

нітний. 
монтер — електромонтер, 
мор — епідемія, 
морґуля — балабуха. 
моргати — кліпати, мигати, 
мордування — інквізиція, 
мордувати — бити, мучити, 
море — безліч, маса, 
мореля — абрикоса, 
мореплавання — мореплавство, 
морозити — нести, 
морок — імла, мла. 
морський кіт — хвостокол. 
мостивий — знатний, 
мостити — бити. 



мотати 939 навалюватись 

мотати — бовтати, 
мотатися — бігати, блукати, бро¬ 

дити1, метушитися, 
мотив — мелодія, 
мотивувати — обґрунтову¬ 

вати. 
мотлох — непотріб, 
мотор — автомобіль, 
моторний — меткий, невпинний, 

скорий, спритний, 
мотузок — зав’язка, 
мотузувати — зв’язувати, 
моцак — богатир, 
мочарі — багно, болото, 
мошка — мошва, 
мошкара — мошва, 
мрець — небіжчик, 
мрійник — ідеаліст, романтик, 
мріти — жевріти, 
мрія — надія, 
мріяти — марити, 
мряка — імла, мжичка, 
мститися — розплачуватися, 
мугикати — наспівувати, 
мудрований — мудрий. 

музикант — музика, 
музичний — благозвучний, 
мука — борошно, 
мул — намул, 
мур — стіна, 
мурава — моріг, 
мурин — негр, 
мускул — м’яз, 
мусульманство — іслам. 
мусян(д)жевий — мосяжний, 
мутити — баламутити, 
мученицький — болісний, 
мучитель — тиран, 
мучити — бити, боліти1, морду¬ 

вати, розпинати, розтерзувати, тер¬ 
зати. 
мучитися — страждати, 
мчати — бігти, летіти, нести, но¬ 

сити. 
мчатися — бігти. 
м’юзикл — жарт. 
м’який — ніжний, субтильний. 
м’яти — бгати. 
м’ятися — зволікати. 

набавляти — накидати2, 
набачити — нагледіти, 
набивати — заряджати, 
набирати — набивати, набувати, 

наймати. 
набирати (певну кількість) — 

брати. 
набіг — напад, 
набігати — нападати, 
набік — набакир, 
набір — низка. 
наближатися — ближчати, бра¬ 

тися. 
набожний — богобоязливий, 
набожність — благочестя, 
набратися — запозичувати, 
набратися (про риси характеру 

й поведінку людини, вираз облич¬ 
чя і т. ін.) — з’являтися. 

набридати — докучати, надокуча¬ 
ти, обридати, сіпати, 
набрід — наволоч, 
набріхувати — оббріхувати, об¬ 

мовляти. 
набрякання — набрякати, 
набрякати — бубнявіти, 
набряклий — брезклий, 
набувати — наживати, 
набути — надбати, 
набуток — актив2, 
набухати — бубнявіти, 
наважуватися — зважуватися2, 

насмілюватися, 
навала — напад, 
навальний — буйний, бурхливий, 
навалювати — навертати, наки¬ 

дати1. 
навалюватись — нападати. 



навалюватися 940 надавати 

навалюватися — налягати, напо¬ 
сідати. 
навантажувати — накидати2, 
наввипередки — навперегони, 
навдивовижу — напрочуд, 
навдогад — навмання, навпо¬ 

мацки. 
навертати — навіювати, наводи¬ 

ти, накликати,обертати, обробляти, 
наверх — нагору, 
навзаводи — наввипередки, 
навздогад — будь-де, будь-куди, 
на [в] здогад — наосліп, 
навздогінці і наздогінці — на¬ 

вздогін і наздогін, 
навзнаки — навзнак, 
навипередки — навперегони, 
навівати — будити, навіювати, 
навігація — мореплавство, 
навідруб — навідріз, 
навідувати — бігати, бувати, 

бути. 
навідуватись — наїжджати, 
навідуватися — заглядати, 
навіжений — божевільний, неса¬ 

мовитий. 
навіженство — божевілля, не¬ 

стяма. 
навіки — назовсім, 
навісний — навіжений, несамо¬ 

витий. 
навіть — аж1, 
навічно — назовсім, 
навіювати — навертати, наводи¬ 

ти, накликати, 
навкіс — навскіс, 
навколишній — околишній, 
навколо — круг2, 
навкоси — навскіс, 
навкруг — круг2, навколо, 
навкруг і навкруги — навколо, 
навлежки — навлежачки, 
навмання — будь-де, будь-куди, 

навпомацки, наосліп, 
наволоч — набрід, 
навпаки — наперекір, 
навперегін — наввипередки, 
навперегони — наввипередки, 
навперемінки — навперемін. 

навперемінку — навперемін, 
навперехрест — навхрест, 
навпомацки — наосліп, 
навпроти — візаві, 
навпрошки — навпростець. 
на(в)прямки — навпростець, 
навсидьки — навсидячки, 
навскісний — косий, 
навскоки — навскач, 
навспак — навпаки, назад, 
навстріч — назустріч, 
навтіки — навтікача, 
навтьоки — навтікача, 
навчальний — академічний, 
навчання — освіта, 
навчати — напоумляти, направ¬ 

ляти. 
навчений — бувалий, 
навшпиньки — навдибки, 
нав’язливий — настирливий, 
нагадувати — згадувати, 
нагай — канчук, 
нагайка — канчук, 
нагальний — наглий, невідклад¬ 

ний, негайний. 
наганяти — збирати, навертати, 

навіювати, наводити, 
нагинати — нахиляти, 
наглумитися — знущатися, 
наглядати — назирати, опікати2, 
наговір — наклеп, 
наговорювати — намовляти, об¬ 

бріхувати, обмовляти, 
нагода — оказія, 
нагодитися — наспівати, 
наголос — акцент, 
наголошення — наголос, 
наголошування — наголос, 
наголошувати — натискати, 
нагоріти — бути, 
нагострювати — направляти, 
наготові — напоготові, напохваті, 
нагромаджувати — акумулюва¬ 

ти, набирати, накопичувати, нано¬ 
сити. 
нагрянути — з’являтися, 
над — більше, біля, 
над- — екстра, 
надавати — розкривати. 
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надавлювати — натискати, 
надалі — більше, 
надаремне — надарма, намарне, 
надаремно — надарма, 
надбання — актив2, 
надбати — наживати, 
надбережжя — берег, 
надвечірній — надвечір’я, 
надвечірок — надвечір’я, 
надвоє — навпіл, 
надзвичайний — екстраординар¬ 

ний, крайній, надприродний, небу¬ 
валий, незрівнянний, неймовірний. 
надзвичайно — безмір, навдиво¬ 

вижу, неабияк. 
надибати — зустрічати (зу¬ 

стріти). 
надибувати — бачити, 
надимати — дути, напинати, 
надити — манити, 
надихати — запалювати, одухо¬ 

творяти. 
надійний — безпечний, міцний, 
надіятися — бити, сподіватися, 
надлишок — надмір, 
надмір — гіпертрофія, надлишок, 
надмірний — безбожний, зайвий, 

крайній. 
надмірність — надлишок, 
надмірно — надміру, 
надміру — надто, 
надокучати — набридати, обри¬ 

дати. 
надокучливий — настирливий, 

невідчепний. 
надолужувати — навертати, на¬ 

здоганяти, 
надто — занадто, 
надуватися — бубнявіти, набун¬ 

дючуватися. 
надуживати — зловживати, 
надумати — згадувати, 
надходити — братися, іти (йти), 

наспівати, наставати, 
надягати — одягати, 
наелектризовувати — збуджу¬ 

вати. 
наживати — набувати, 
наживатися —збагачувати. 

нажити — надбати, 
назавжди — назовсім, 
назадній — зворотний, 
назбирувати — нагромаджувати, 

накопичувати, 
назвати — найменувати, 
назвисько — ім’я, 
наздогад — будь-де, будь-куди, 

навмання, навпомацки, 
наздоганяти — надолужувати, 
називати — нарікати1, 
називатися — зголошуватися, 
назирати — наглядати, опікати2, 
назрілий — злободенний, набо¬ 

лілий. 
наїжачувати — настовбурчувати, 
найманець — батрак, 
наймати — брати, 
наймення — ім’я, назва, 
наймит — батрак, робітник, 
найновіший — новітній, 
найсвіжіший — останній, 
найсучасніший — останній, 
накидати — нав’язувати, наван¬ 

тажувати. 
накидатися — нападати, 
накидка — дощовик, 
наклад — збитки, тираж1, 
накладати — бити, наносити, 
наклеп — інсинуація, 
накликати — навертати, 
накликатися — зголошуватися, 
накоїти — наробити, 
накопичувати — акумулювати, 

набирати, нагромаджувати, 
накреслення — задум, 
накрити — заставати (застати), 
накричати — нагримати, 
накручувати — набирати, 
налагоджувати — налаштовува¬ 

ти, направляти, організовувати, 
налазити — лізти, 
налаштованість — настрій, 
налаштовувати — налагоджува¬ 

ти, направляти. 
налаштування — настрій, 
належний — необхідний, 
належність — аксесуар, атрибут, 
наливатися — набрякати. 
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налисник — млинець, 
налитися — набубнявіти, 
наличник — лиштва, 
наліт — нашарування, осад, 
налітати — нападати, 
налічувати — нараховувати, 
налягати — наполягати, напосі¬ 

дати, опиратися. 
налякати — наполохати, схара¬ 

пудити. 
намащувати — наносити, 
наминати — їсти, 
намір — задум, 
намітати — навіювати, 
намічати — накреслювати, 
намовляти — агітувати, 
наморозь — іній, 
наморювати — натруджувати, 
намочений — мокрий, 
намул — мул2, 
нанизу — насподі, 
наново — знов, 
наосліп — навмання, 
наостанку — наприкінці, на¬ 

решті, насамкінець, 
наочно — навіч, 
напад — агресія, навала, нашес¬ 

тя, тиск. 
нападати — напосідати, 
напаковувати — набивати. 
(на)певне — мабуть, 
наперед — надалі, 
наперекір — навпаки, 
напереріз — навперейми, 
наперстянка — дигіталіс, 
напинати — розпинати, 
напинатися — бубнявіти, 
напирати — напосідати, насту¬ 

пати. 
напихати — набивати, 
напливати — наступати, 
наповзати — лізти, 
наповнити — заповнювати (за¬ 

повнити). 
наповнювати — насичувати, 
наповнюватися — братися, 
напоготові — напохваті, 
наполегливий — настирливий, 

настійливий. 

наполовину — навпіл, 
наполягати — напосідати, 
напористий — наполегливий, 
напосідати — наполягати, 
напоумлювати — навчати, 
напоювати — напувати, насичу¬ 

вати. 
направляти — напучувати, на¬ 

ставляти2. 
наприкінці — наостанку, насам¬ 

кінець. 
напринджуватися — набундю¬ 

чуватися. 
напроваджувати — наводити, 
напрочуд — навдивовижу, 
напружений — бурхливий, 
напруження — напруга, 
напрям — бік. 
напрямок — бік. 
налужуватися — набундючува¬ 

тися. 
напускати — накликати, 
напучування — мораль, 
напучувати — навчати, на¬ 

поумляти, направляти, настав¬ 
ляти2. 
наражатися — натрапляти, 
нараховувати — лічити, налічу¬ 

вати. 
нарвал — єдиноріг, 
наректи — найменувати, 
нарешті — наостанку, 
нарив — абсцес, 
нарис — ескіз, етюд, начерк, 
нарізати — батувати. 
нарікання — жалоба, 
нарікати — бідкатися, нити, рем- 

стувати. 
наркота — дурман, 
наробити — накоїти, 
народ — населення, нація, 
народний — національний, 
народність — народ, 
нарощувати — збільшувати, мно¬ 

жити. 
наругатися — знущатися, 
наряд — завдання, стрій2, 
наряджати — одягати, 
насаджувати — набивати. 



насамкінець 943 нашестя 

насамкінець — наостанку, на¬ 
прикінці. 
насамперед — надто, 
насилати — накликати, нацько¬ 

вувати. 
насилля — бешкет, 
насилу — ледве, 
насильно — живосилом, 
насипати — наливати, 
насипатися — бігти, 
насичувати — наповнювати, 
насіння — сім’я, 
наскакувати — нападати, 
наскок — напад, 
наслідок — результат, 
наслідувати — мавпувати, 
наслідувач — епігон, 
насмілюватися — зважуватися2, 
насміхатися — кепкувати, 
наснага — запал, натхнення, 
наснажувати — надихати, одухо¬ 

творяти. 
насолода — задоволення, 
наспів — мелодія, мотив, 
наспіти — нагодитися, 
наспіх — нашвидку, 
наставати — надходити, 
наставляти — навчати, напоум¬ 

ляти, направляти, напучувати, 
настигнути — заставати, 
настирний — наполегливий, на¬ 

стирливий, невідчепний, 
настій (стійкий запах) — запах, 
настійливий — наполегливий, 

настирливий. 
настійний — настійливий, 
настільки — так1, 
настовбурчувати — наїжачувати, 
настовбурчуватися — наїжачува¬ 

тися. 
настойка — настій, 
насторожі — напоготові, 
насторожувати — нашорошу¬ 

вати. 
настоянка — настій, 
настрій — бажання, 
наступ — боротьба, 
наступати — іти (йти), натискати, 
насуватися — наставати. 

насупитися — набурмоситися, 
насупроти — навпаки, навпроти, 

наперекір. 
насущний — злободенний, набо¬ 

лілий, нагальний, 
натикатися — натрапляти, 
натирати — намулювати, 
натиск — тиск, 
натискати — налягати, 
натиснути на газ — газ (дати 

газу). 
натовп — зграя, 
натоптувати — набивати, 
наточувати — наливати, 
натрапляти — надибувати, 
натруска — нагінка. 
натуга — напруга, 
натужувати — напружувати, 
натура — єство, модель, норов, 
натуральний — справжній, 
натурник — модель, 
натурниця — модель, 
натхненний — благородний, 
натхнення — ентузіазм, наснага, 
натщесерце — натще, 
натягати — напинати, насувати, 
нахабний — безпардонний, 
нахваляння — загроза, 
нахилення — нахил, 
нахильці — нахильцем, 
нахиляння — нахил, 
нахиляти — нагинати, опускати, 
находити — нападати, 
націджувати — наливати, 
націоналізація — націоналізу¬ 

вати. 
націоналізм — націоналіст, 
націоналістичний — націоналіст, 
націоналістський — націоналіст, 
національність — народ, 
нація — народ, 
наче — буцім, мов2, 
начебто — буцім, мов2, 
начерк — ескіз, етюд, 
начерк — нарис, 
начиння — знаряддя, 
начиняти — набивати, 
нашвидкуруч — нашвидку, 
нашестя — навала, напад. 
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нашивка — жабо, 
нашіптувач — навушник1, 
наштовхуватися — наїжджати, 

натрапляти, 
не втекти — бути, 
не завадило б — бажано, 
не зайве б — бажано, 
не зле б — бажано, 
не знати — бозна. 
не минути — бути, 
не пошкодило б — бажано, 
не шкодило б — бажано, 
неабиякий — надзвичайний, 
неавторитетний — слабий, 
неактивний — млявий, 
неакуратний — несправний, 
небагатий — незаможний, 
небагатослівний — короткий, 

лаконічний. 
небажаний — зайвий, непроха¬ 

ний. 
небажання — нехіть, 
небарвистий — безбарвний, 

білий. 
небачений — небувалий,нечува- 

ний. 
небезпечний —згубний, 
небезпідставно — неспроста, 
небезпека — загроза, 
небесний — блакитний, 
небилиця — байка1, 
небіжчик — мрець, 
небозвід — зеніт, 
небокрай — крайнебо, небосхил, 

обрій. 
небокруг — зеніт. 
неборак(а) — невдаха, 
неборака — небога, 
небосхил — горизонт, крайнебо, 
небоязкий — мужній, 
небувалий — безпрецедентний, 

надзвичайний, надприродний, неба¬ 
чений, неймовірний, нечуваний. 
небувальщина — байка1, 
неважливий — мізерний, 
невблаганний — нещадний, су¬ 

ворий. 
невгаваючий — безугавний, 
невгавний — безугавний. 

невгавучий — безугавний, 
невгамовний — безугавний, 

невпинний, невтомний, неугав¬ 
ний. 
невгасимий — незгасний, 
невгасний — незгасний, 
невдача — аварія, нокаут, 
невдовзі — незабаром, 
невдогад — невтямки, 
невеликий — малий, низький, 
невже — так2, 
невзутий — босий, 
невигідний — незручний, 
невигойний — невиліковний, 
невизначений — непевний, 
невизначний — непоказний, 
невикінчений — безпорадний, 
невимірний — безкраїй, безмеж¬ 

ний, незмірний. 
невимовний — непередаваний, 

несказанний. 
невимушений — безпосередній, 
невинний — безгрішний1, безпеч¬ 

ний, незайманий, 
невипадковий — необхідний, 
невиправний — безнадійний, не¬ 

поправний. 
невиразний — безбарвний, без¬ 

живний, блідий, непевний, розплив¬ 
частий. 
невисокий — низький, 
невитриманий — запальний, 
невичерпний — безкраїй, без¬ 

мірний. 
невіглас — неук, 
невід — мережа, 
невідворотний — невблаганний, 

неминучий. 
невідкладний — негайний, 
невідомо — бозна. 
невідповідний — незручний, 
невідступний — наполегливий, 

настійливий, невідчепний, 
невідхильний — неминучий, 
невільник — раб. 
невірогідний — неймовірний, 
невіруючий — безбожний, бого¬ 

відступний. 
невмираючий — безсмертний. 
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невмирущий — безсмертний, не¬ 
знищенний. 

невмілий — безрукий, 
невмолимий — невблаган¬ 

ний. 
неволити — експлуатувати, за¬ 

ставляти3, 
неволя — кормига, 
невпевнений — непевний, 
невпинний — безнастанний, не¬ 

вгамовний, невтомний, невтримний, 
неперервний,неугавний, 
невпопад — невлад, 
неврожай — недорід, 
невсипущий — невтомний, не¬ 

дремний. 
невтомний — невсипущий, не¬ 

дремний. 
невтримний — буйний, невпин¬ 

ний, непослабний, 
невщухаючий — безугавний, 
нев’янучий — безсмертний, 
негайний — нагальний, наглий, 

невідкладний, 
негайно — мерщій, 
негарний — негожий, 
негідний — негожий, ниций, 
неглибокий — зверхній, міл¬ 

кий. 
негодящий — негожий, 
неголосно — стиха, 
негустий — рідкий, 
недавній — новий, 
недалекий — безпосередній, 

близький, недоумкуватий, 
недалеко — біля, 
недалекоглядний — короткозо¬ 

рий. 
недаремно — неспроста, 
недарма — неспроста, 
недбайливий — безгосподарний, 

недбалий. 
недбайливо — абияк, 
недбалий — безгосподарний, 
недбало — абияк, будь-як. 
недисциплінований — розхляба¬ 

ний. 
недобрий — абиякий, злий, зло¬ 

вісний, кепський. 

недоброзичливий — єхидний, ко¬ 
сий. 

недоброзичливо — спідлоба, 
недоброхіть — мимоволі, 
недовершений — безпорадний, 
недовірливо — спідлоба, 
недогляд — недолік, 
недоговорювати — недомов¬ 

ляти. 
недогризок — качан, 
недодивлятися — недобачати, 
недокрів’я — анемія, 
недокурок — недопалок, 
недоладний — неоковирний, 
недоладно — абияк, 
недолік — вада, недогляд, 
недолугий — миршавий, 
недолюдок — бидло, нелюд, 
недооцінювати — нехтувати, 
недопрацювання — недоробка, 
недоречний — незручний, 
недоречно — невлад, 
недоріка — абищо, 
недорікий — недорікуватий, 
недорікуватий — безпорадний, 
недорозвинутий — вутлий, 
недоросток (про чоловіка) — кар¬ 

лик. 
недосвідчений — жовтодзьобий, 

молодий. 
недосвіт (ранкові заморозки) — 

заморозок. 
недосконалий — безпорадний, 
недоспілий — зелений, 
недостатній — куций, скудний. 
недостовірний — непевний, 
недотепа — йолоп, нездара, 
недотепний — безрукий, 
недоторканий — незайманий, 
недоторканний — заповідний, 
недоучка — недоук, 
недремний — невсипущий, 
недруг — ворог, 
недружелюбний — косий, 
недуга — неміч, 
недужати — боліти3, 
недужий — безсилий, слабий, 
недужість — неміч, 
неекономний — безгосподарний. 



нежвавий 946 неміцний 

нежвавий — млявий, 
нежданий — несподіваний, 
неживий — бездушний, безжив¬ 

ний, блідий, дохлий, мертвий, 
нежить — риніт, 
незаангажований — нейтраль¬ 

ний. 
незабарвлений — безбарвний, 

білий. 
незабаром — невдовзі, 
незабезпечений — незаможний, 
незабутній — невмирущий, 
незагрозливий — безпечний, 
незадоволений — невдоволе- 

ний. 
незайманий — недоторканий, 

первозданний, 
незайнятість — безробіття, 
незаконний — беззаконний, 
незаперечний — беззаперечний, 

безперечний. 
незапрошений — непроханий, 
незахищений — беззахисний, 
незацікавлений — безсторонній, 

нейтральний, об’єктивний. 
незбагненний — ірраціональ¬ 

ний. 
незборимий — нездоланний, не¬ 

переборний, непереможний, 
незборний — незборимий, 
незважаючи на — нехай1, 
незвичайний — екстраординар¬ 

ний, надзвичайний, неабиякий, 
своєрідний. 
незвичайно — неабияк, 
незгасимий — незгасний, 
незгірший — нічогенький, 
незгода — непорозуміння, опози¬ 

ція, розбрат1. 
незграба — ґевал, нездара, опу¬ 

дало. 
незграбний — неоковирний, не¬ 

повороткий, 
нездара — бездара, 
нездатний — безсилий, 
нездоланний — незламний, не¬ 

знищенний, непереборний,непере¬ 
можний. 
нездоровий — недужий. 

нездоров’я — неміч, 
нездужання — недуга, неміч, 
нездужати — боліти3, гибіти. 
неземний — ідеальний, надпри¬ 

родний. 
незібраний — розхлябаний, 
незлагодженість — непорозу¬ 

міння. 
незламний — залізний, міцний, 

нездоланний. 
незлічимий — незліченний, 
незмінний — неодмінний, непо¬ 

рушний, неухильний,сталий, 
незмінюваний — незмінний, 
незмірний — безкраїй, безмеж¬ 

ний, безмірний, невичерпний. 
незнаний — безпрецедентний, 

новий. 
незначний — малий, марний, 

мізерний, нікчемний, 
незрівнянний — божественний, 
незрілий — безпорадний, зеле¬ 

ний. 
незрозумілий — загадковий, не¬ 

збагненний, непевний, 
незрозуміло — невтямки, 
незрушний — незворушний, не¬ 

порушний, непохитний, 
незрячий — сліпий, 
незчисленний — незліченний, 
неймовірний — надзвичайний, над¬ 

природний, небувалий, нездійсненний. 
неймовірно — безмір, навдиво¬ 

вижу. 
неквапливо — неквапом, 
неквапний — неквапливий, 
неквапно — неквапом, 
неконкретний — обтічний, 
некрасивий — неоковирний, 
некрополь — могильник, 
нелад — розлад, 
нелогічний — ірраціональний, 
нелюбий — нелюб, 
нелюд — бидло, недолюдок, 
немилий — нелюб, осоружний, 
немилосердний — нещадний, 
неминучий — невідворотний, 
неміцний — безсилий, благий, 

вутлий, ніжний. 



неміч 947 непокірливість 

неміч — недуга, несила1, 
немічний — безсилий, нікчем¬ 

ний. 
немов — буцім, 
немовби — буцім, 
неможливий — нездійсненний, 

неймовірний, нестерпний, 
неможливо — несила2, ніяк, 
немолодий — літній2, 
ненависний — осоружний, 
ненавмисно — ненароком, 
ненадійний — непевний, 
ненажерливий — зажерливий, 
неназваний — безіменний, 
ненароком — мимоволі, 
ненаситний — жадібний, зажер¬ 

ливий. 
ненастанний — безнастанний, 
неначе — буцім, мов2, наче, 
неначебто — буцім, мов2, наче, 
ненормальний — божевільний, 
ненька — мама, мати1, 
неньо — батько, 
необачний — нерозважливий, 
необережний — нерозважли¬ 

вий. 
необмежений — абсолютний, без¬ 

країй, безмірний. 
необхідний — закономірний, 

істотний, нагальний, неминучий, 
неодмінний. 
неоглядний — неозорий, неосяж¬ 

ний. 
неодмінний — неминучий, 
неодмінно — будь-що. 
неоднорідний — строкатий, 
неозброєний — беззбройний, 
неозорий — безмірний, неокраїй, 

неосяжний. 
неозорість — безмежжя, безмір, 
неоковирний — недолугий, 
неокраїй — неозорий, неосяжний, 
неопосередкований — безпосе¬ 

редній. 
неорганізованість — анархія, 
неорганічність — еклектика, 
неослабний — невгамовний, не¬ 

всипущий, невтомний, недремний, 
непослабний, нещадний. 

неосяжний — бездонний, без¬ 
мірний, незмірний, неозорий, нео¬ 
країй, нескінченний, 

неосяжність — безмежжя, безмір, 
неотеса — невіглас, неук, 
неохайний — недбалий, 
неохота — нехіть, 
неохоче — мимоволі, 
неоціненний — безцінний, 
неочікуваний — несподіваний, 
непам’ятливий — безпам’ятний, 
непам'ять — забуття, небуття, 
непевний — слизький, 
непереборний — непереможний, 
неперевершений — безпросвіт¬ 

ний, божественний, надзвичайний, 
незрівнянний. 
непередаваний — невимовний, 

несказанний. 
непередбачений — наглий, 
непередбачуваний — несподіва¬ 

ний. 
непереможний — нездоланний, 

непереборний, 
непересічний — неабиякий, 
непідвладний — незалежний, 
непідзвітний — безконтроль¬ 

ний. 
непідроблений — справжній, 
непідробний — автентичний, на¬ 

туральний. 
непідхожий — незручний, 
непізнаванний — непізнанний, 
неплідний — безплідний, 
неплодоносний — безплідний, 
непоборний — нездоланний, 
непоганий — незгірший, 
непогано — незле, 
непогано б — бажано, 
непогрішний — непомильний, 
неподалеку — біля, 
неподалік — біля, 
неподільний — абсолютний, 

один. 
неподоланний — нездоланний, 
непокірливість — непокора, не¬ 

послух. 
непокірність — непокора, не¬ 

послух. 
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непокоїти — баламутити, бенте¬ 
жити, бунтувати, зачіпати, муля¬ 
ти. 
непокоїтися — бідкатися, 
непокора — непослух, 
непомильний — непогрішний, 
непоміркований — нерозважли¬ 

вий. 
непомірний — безбожний, 
непомірно — надміру, 
непомітний — непоказний, 
непомітно — назирці, назирцем, 

нишком. 
непоправний — безнадійний, не¬ 

виправний. 
непорозуміння — незгода, 
непорочний — незайманий, не¬ 

погрішний. 
непорушний — незламний, не¬ 

змінний, непохитний, непроникний, 
несхибний. 
непорушність — нерухомість, 
непосидливий — непосидючий, 
непосильний — непідсильний, 
непослух — непокора, 
непостійний — мінливий, тимча¬ 

совий. 
непостійність — нерівність, 
непоступливий — йоржистий, 
непотріб — мотлох, 
непотрібний — зайвий, мар¬ 

ний. 
непохибний — непомильний, 
непохитний — залізний, затятий, 

міцний, незламний, непорушний, 
несхибний, 
неправда — обман, 
неправдоподібний — неймовір¬ 

ний. 
неправильний — кривий, 
непрезентабельний — непоказ¬ 

ний. 
непривабливий — негативний, 
непривілейований — низький, 
непридатний — негожий, 
неприємність — біда1, 
неприйнятний — одіозний, 
непримиримий — запеклий, 
непримусовий — вільний. 

непристойний — безсоромний, 
брудний, брутальний, масний, роз¬ 
пусний. 
непритомний — безпам'ятний, 
непритомність — нестяма, 
непритомніти — зімлівати, 
неприхильність — антипатія, не- 

ласка. 
неприхований — наочний, 
неприязний — косий, 
неприязнь — антипатія, не- 

ласка. 
непровідник — діелектрик, ізо¬ 

лятор1. 
непроглядний — непроникний, 
непрозорий — мутний, 
непроникливий — короткозо¬ 

рий. 
непропорційність — диспропор¬ 

ція. 
непрохідний — непролазний, 
непрямий — косий, опосередко¬ 

ваний. 
нерадісний — невтішний, 
нереґулярний — епізодичний, 
нереальний — ідеальний, ірре¬ 

альний, нездійсненний, 
нерегулярний — спорадичний, 
неретельний — несправний, 
нерівний — непрямий, 
нерівномірність — нерівність, 
нерішучий — непевний, 
нероба — трутень, 
неробство — безробіття, 
нерозважливий — божевільний, 

легковажний, 
нерозважний — нерозважливий, 
нерозсудливий — божевільний, 

легковажний, нерозважливий. 
нерозумний — безголовий, недо¬ 

умкуватий. 
нерухомий — непорушний, 
нерухомість — спокій, 
несамовитий — безтямний, на- 

віжений. 
несамовитість — нестяма, 
несвідомий — безконтрольний, 
несвідомо — мимоволі, неса¬ 

мохіть. 
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несерйозним — легковажний, 
мізерний, 
несила — неміч, 
несилуваний — безпосередній, 
несильний — безсилий, 
несиметричність — асиметрія, 
несистематичний — епізодичний, 
несказанний — невимовний, не- 

передаваний. 
нескінченний — безкраїй, без¬ 

межний, безмірний, невичерпний, 
неозорий, неокраїй, неосяжний, не¬ 
сходимий. 
нескоримий — незборимий, 
неславити — обмовляти, осором¬ 

лювати. 
неслухнянець — неслух, 
неслухняний — розпусний, 
неслухняність — непослух, 
несміливий — легкодухий, 
несовісний — безсоромний, 
неспинний — безнастанний, не¬ 

впинний, невтримний, 
неспілий — зелений, 
неспішний — неквапливий, 
несподіваний — наглий, 
неспокій — безладдя, острах, 
неспокійний — занепокоєний, 
несправедливість — кривда, 
неспроможний — безсилий, 

нікчемний. 
неспростовний — беззаперечний, 

безперечний, незаперечний, 
несталий — мінливий, 
нестаранний — несправний, 
нестатки — скрута, 
нестаток — брак1, нестача, 
нестача — брак1, 
нестерпний — жагучий, 
нестиглий — зелений, 
нестися — бігти, летіти, мчати, 
нестійкий — безхребетний, 
нестримний — буйний, невгамов¬ 

ний, невпинний, невтримний, непо¬ 
слабний. 

нестямний — безпам’ятний, без¬ 
тямний, божевільний. 
несумлінний — несправний, 
несумлінно — будь-як. 

несуттєвим — зовнішній, нікчем¬ 
ний. 
несучасний — застарілий, 
несхитний — несхибний, неухиль¬ 

ний. 
нетвердий — безхребетний, м’я¬ 

кий, непевний, 
нетісний — вільний, 
нетлінний — безсмертний, невми¬ 

рущий. 
нетовариськість — замкнутість, 
нетривалий — куций, 
нетяма — невіглас, нездара, неук, 
неуважний — недбалий, розсія¬ 

ний. 
неугавний — безугавний, 
неузгодженість — непорозу¬ 

міння. 
неук — невіглас, 
неупереджений — безсторонній, 

об’єктивний. 
неупинний — безнастанний, 
нехазяйновитий — безгосподар¬ 

ний. 
нехай — бодай, 
нехаяти — нехтувати, 
нехороший — кепський, 
нехтувати — нехаяти, 
нецензурний — безсоромний, 

брутальний, масний, 
нецеремонний — безпардонний, 
нецікавий — байдужий, маруд¬ 

ний. 
нечепура — нечупара, 
нечисленний — малий, 
нечиста сила — біс1, 
нечистий — біс1, 
нечуваний — небачений, небува¬ 

лий. 
нечуйний — байдужий, бездуш¬ 

ний. 
нечулий — байдужий, бездуш¬ 

ний. 
нечупара — опудало, 
нечутливий — байдужий, 
нешкідливий — безпечний, 
нещадний — невблаганний, ни¬ 

щівний, разючий, 
нещасливець — неборак. 



нещасливий 950 няньчити 

нещасливий — безталанний, бід¬ 
ний. 

нещасний — безталанний, бідний, 
нещастя — аварія, безголов’я, 

біда1, лихо, недоля, 
неявний — імпліцитний. 
неясний — непевний, 
неясно — невтямки, 
нива — лан. 
нидіти — скніти, 
низ — спід. 
низина — низовина, поділ, 
низький — брудний, мерзенний, 

ниций. 
низькоділ — низовина, 
низькозорий — короткозорий, 
низькорослий — куций, низь¬ 

кий. 
нині — наразі. 
нинішній — сучасний, теперіш- 

• и 

НІЙ. 

нити — боліти1, нудити, 
ниций — мерзенний, низький, 
ниць — долічерева, 
ницьма — ниць, 
нишпорити — обшукувати, 
нищити — косити1, 
нищівний — разючий, 
ніби — буцім, мов2, наче, 
нібито — буцім, мов2, наче, 
нівечити — отруювати, 
ніжити — милувати, 
ніжний — м’який, 
ніжність — ласка1, 
нікудишній — негожий, 
нікчема — абищо, нуль, 
нікчемний — злиденний, мізер¬ 

ний, негожий. 
німий — безголосий, безмов¬ 

ний. 
німотний — безмовний, німий, 
німувати — мовчати, 
нінащо — нанівець, 
нісенітниці — маразм, 
нісенітниця — абищо, абсурд, 

безглуздя, бозна-що, єресь, маячня, 
нонсенс, тарабарщина, 

нітрат срібла — ляпіс, 
ніхто — нуль. 

нічий — нейтральний, 
нічийний — нейтральний, 
нічліг — ночівля, 
ніщо — нуль, 
ніяковий — незручний, 
ніяковіти — заминатися, торо¬ 

піти. 
НКВС — жандармерія, 
новачок — новак, 
новенький — новак, 
новий — інший, 
новина — новація, 
новинар — журналіст, 
новинка — новація, новина, 
новобагатько — нувориш, 
нововведення — новація, 
новонароджений — молодий, 
новоприбулий — новак, 
новоспечений — молодий, 
новоутворення — новотвір, 
ножик — ніж. 
нонсенс — абсурд, алогізм, боз¬ 

на-що, нісенітниця, 
нормальний — звичайний, 
норов — натура, 
норовистий — буйний, 
норовитися — комизитися, 
носильник — носій, 
нотатки — замітка. 
НОЧІВЛЯ — нічліг. 

нудити — млоїти, 
нудний — марудний, одноманіт¬ 

ний. 
нудотний — марудний, нудний, 
нудьга — нудота, 
нудьгувати — нидіти, нудитися, 

скучати. 
нужда — скрута, 
нужденний — бідний, незамож¬ 

ний. 
нужденність — нестаток, 
нуль — абищо, 
нутро — нутрощі, 
нутрощі — бебехи, 
нявка — мавка, 
нянько — батько, 
няньо — батько, 
няньчити — бавити. 
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обагрятися —закривавлюватися, 
обарвлення — барва, 
обачливий — обачний, 
обачний — обережний, 
обачність — осторога, 
оббирати (плоди, ягоди) — зби¬ 

рати. 
оббіловувати — білувати, 
оббілювати — білити, 
оббріхувати — обмовляти, 
обвивати — обгортати, увивати 

(ввивати). 
обвикнути — звикати (звикнути), 
обвинувачувати — звинувачу¬ 

вати. 
обвисати — звисати, 
обвід — обід, 
обвідка — берег, кайма, 
обводити — замилювати (зами¬ 

лювати очі). 
обволікати — обгортати, обійма¬ 

ти, оповивати, охоплювати, 
обголювати — брити, 
обгороджувати — огороджувати, 
обгортати — увивати (ввивати), 
обгортка — обкладинка, 
обґрунтований — небезпідстав¬ 

ний. 
обдавати — опалювати, 
обдарований — здатний (здатен), 

здібний. 
обдивлятися — озирати, 
обдирати — білувати, 
обдувати (з усіх боків) — здувати, 
обдумувати — розмірковувати, 
обдурювання — обман, омана, 
обдурювати — зраджувати, об- 

шахровувати. 
обезбарвлювати — знебарвлю¬ 

вати. 
обезболювати — знеболювати, 
обездолювати — знедолювати, 
обезнадіюватися — зневірятися, 
обезславити — збезчестити, 
обезталанювати — знедолювати, 
обезчестити — збезчестити. 

обережний — обачний, 
обережність — осторога, 
оберігати — берегти, застерігати, 
обертатися — бувати, крутитися, 
об’єднувати — з’єднувати, сполу¬ 

чати. 
об’єкт — матерія, одиниця, 
об’єктивний — безсторонній, 
об’ємний — опуклий, 
обидва — обоє, 
обитель — монастир, 
обід — бандаж, 
обідок — берег, бордюр, 
обідранець — безштанько, 
обізнаність — орієнтація, 
обізнатися — звикати, 
обіймати — брати, осягати, уви¬ 

вати (ввивати), 
обійстя — садиба, 
обік — обіч, осторонь, 
обіч — осторонь, 
об’їжджати — обминати, 
обкладинка — обгортка, 
обкручувати — замилювати (за¬ 

милювати очі), 
обкутувати — обгортати, 
облагоджувати — обробляти, 
облаз — круча, 
облатка — капсула, 
облесливий — масний, 
обличчя — лице, 
обліковувати — реєструвати, 
облога — блокада, 
облуда — міраж, 
облудник — лицемір, 
облуплювати — білувати, лу¬ 

пити. 
облюбувати — сподобати, 
облягати — обгортати, 
облямівка — берег, бордюр, ля- 

мівка. 
облямування — бордюр, 
обмальовувати — описувати, 
обман — омана. 
обманювати — брехати, замилю¬ 

вати, зраджувати, обдурювати. 
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обманюватися —зневірятися, 
обмацувати — мацати, 
обмащувати — мастити, 
обмежений — недоумкуватий, 

однобічний. 
обмерти — завмирати (завмерти), 
обметаний — бувалий, 
обмивати — мити, 
обминати — минати, об’їжджа¬ 

ти, обходити, 
обміжок — обніжок, 
обмілина — мілина, 
обмінювати — міняти, 
обмірковувати — міркувати, об¬ 

говорювати, 
обмірювати — міряти, 
обмова — наклеп, 
обмовляти — оббріхувати, 
обмолочувати — молотити, 
обм'якнути — обважніти, 
обновлювати — оновлювати, 
обносити — огороджувати, ото¬ 

чувати. 
обнюхувати — нюхати, 
обов'язковий — незмінний, неод¬ 

мінний. 
обов'язково — будь-що. 
обоє — обидва. 
обожнювати — боготворити, мо¬ 

литися. 
обожувати — боготворити, 
оболоння — оболонь, 
оболонь — заплава, 
обопільний — взаємний, 
обора — загорода, 
оборона — дефензива, захист, 
оборонець — адвокат, 
обороняти — боронити1, оберіга¬ 

ти, обстоювати, 
обпалювати — обпікати, 
обпалюватися — загоряти, 
обпікати — опалювати, 
образ — ікона, 
образок — етюд, 
обрамлювати — облямовувати, 
обранці — еліта, 
обрахунок — облік, 
обривати — збирати, 
обривки — ошмаття. 

обривок — клапоть, 
обридати — набридати, надоку¬ 

чати. 
обриднути — остогиднути, 
обрис — абрис, контур, 
обрисовувати — окреслювати, 

описувати. 
обрізати — обтинати, 
обрізувати — зменшувати, 
обрій — зеніт, крайнебо, небо¬ 

схил. 
обробляти —опрацьовувати, роз¬ 

робляти. 
обрубувати — обтинати, 
обручення — заручини, 
обсікати — обтинати, 
обставляти — оточувати, 
обстановка — сфера, 
обступати — обгортати, оповива¬ 

ти, оточувати, 
обсяг — обшир, орбіта, 
обтягати — обгортати, 
обхідний листок — бігунок2, 
обходити — минати, обминати, 
обшарпанець — безштанько, 
обшивати — облямовувати, 
обшир — обсяг, орбіта, 
обшук — трус, 
об'явитися — з’являтися, 
овація — оплески, 
овід — Гедзь, жак. 
оволодівати — брати, захоплю¬ 

вати, облягати, опановувати, 
оволодіти — засвоювати, 
огидливий — бридкий, 
огидний — бридкий, брудний, 

мерзенний. 
огиднути — обридати (обрид¬ 

нути). 
огинатися — бувати, 
оглушувати — заглушати, 
оглядати — обстежувати, 
оглядатися — зважати, озира¬ 

тися. 
огнище — багаття, 
огорожа — загорода, мур. 
огортати — затуманювати, обій¬ 

мати, оповивати, охоплювати, 
огріх — недогляд, недолік. 
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огром — громада2, 
огрубіти — збайдужіти, 
огрядний — грубий, опасистий, 
огуда — наклеп, 
огудиння — огудина, 
огульний — загальний, 
ода — кантата, 
одежа — одяг. 
одержувати — брати, заробляти, 

набувати, 
один — одиниця, 
одинак — бурлака, 
одинець — бурлака, 
одиниця — об’єкт, 
одиничний — окремий, 
одинокий — бурлака, 
одіяло — ковдра, 
однак — а1, але1, зате, натомість, 

таки. 
однаковий — незмінний, 
однаково — байдуже, 
одноголосний — одностайний, 
однодумець — братчик, 
однодушний — одностайний, 
одноземець — земляк, 
однокінець — епіфора, 
одноліток — перевесник, ровес¬ 

ник. 
одноманітний — нудний, 
односпрямований — однобіч¬ 

ний. 
одностайність — злагода, 
односторонній — однобічний, 
одоробло — опудало, 
одр — ложе1, 
одружувати — женити, 
одружуватися — братися, 
одужувати — оклигувати, 
одуматися — схаменутися, 
одумуватися — отямлюватися. 
одурілий — безпам’ятний, 
одутлий — брезклий, 
одухотворений — благородний, 
одухотворяти — надихати, олюд¬ 

нювати. 
одягатися — братися, 
оживати — відживати, воскре¬ 

сати. 
оживляти — воскрешати. 

оздоба — окраса, 
озлоблений — злий, 
озлобленість — злість, 
означати — значити, 
означення — кваліфікація, 
оклад — заробіток, 
оклигувати — одужувати, очуню¬ 

вати. 
оковита — горілка1, 
околиця — край, окіл, округа, 
окремий — індивідуальний, на¬ 

різний, парціальний, 
окреслення — абрис, обрис, 
окреслювати — зображати, опи¬ 

сувати. 
окрилювати — надихати, 
окриляти — одухотворяти, 
окрім — без. 
округлий — обтічний, 
окручувати — женити, 
окрушина — крихта, 
окуповувати —загарбувати, 
окутувати — оповивати, 
олімпіада — гра. 
олія — жир1. 
омана — ілюзія, міраж, облуда, 

окозамилювання, 
он — ось, от. 
опадати — звисати, 
опам'ятовуватися —оговтувати¬ 

ся, опритомнювати, отямлюватися. 
опановувати — брати, осягати, 
опанувати — засвоювати (за¬ 

своїти). 
опара — запара, 
опасистий — огрядний, 
оперетка — жарт, 
оперізувати — оточувати, 
опертя — основа, 
оперувати — маніпулювати, 
опирати — будувати, 
описувати — змальовувати, зоб¬ 

ражати, малювати, рисувати, 
опитування — екзамен, 
опікуватися — бідкатися, 
опір — опозиція, 
оплітати — оповивати, 
оповивати — затуманювати, обгор¬ 

тати, обіймати, облягати, охоплювати. 
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оповідати — баяти, 
оповідь — оповідання, 
оповіщати — оголошувати, 
опоетизовувати — ідеалізувати, 
опора — опертя, основа, 
опоряджати — збирати, обладну¬ 

вати. 
опоясувати — оперізувати, 
оправа — обкладинка, 
опрацьовувати — обробляти, 
опритомнювати —отямлюватися. 
опрічний — окремий, 
опромінювати — освітлювати, 

осявати. 
опротестовувати — апелювати, 

заперечувати. 
опубліковувати — оприлюдню¬ 

вати. 
опудало — жупел, 
опускати — запускати1, 
опускатися — занурюватися, 
опухлий — брезклий, 
опухнути — розносити, 
оранжерея — теплиця, 
орати — розорювати1, 
організація — братство, 
органічний — закономірний, 
оргія — вакханалія, розгул, 
ординарний — звичайний. 
Оригінальний — автентичний, 

особливий, своєрідний, 
орієнтування — орієнтація, 
орудувати — завідувати, обер¬ 

тати. 
осад — накип, 
освіжати — оновлювати. 
освоТти — засвоювати (засво¬ 

їти). 
освоТтися — звикати (звикнути), 
освоювати — скоряти, 
оселя — будинок, житло, кубло, 

стріха. 
оселяти — селити, 
оселятися — сідати, 
осилювати — справлятися, 
осібний — окремий, 
осідати — сідати, 
оскаржувати — апелювати, зви¬ 

нувачувати. 

оскільки — адже2, бо1, 
ослін — лава1, 
осмислювати — осягати, 
оснащувати — озброювати, 
основа — база, 
основи — аз (ази), азбука, 
основний — життєвий, загальний, 

найперший. 
основоположник — батько, родо¬ 

начальник. 
особистий — безпосередній, суб’¬ 

єктивний. 
особистість — індивід, індивіду¬ 

альність, особа. 
особливий — надзвичайний, ок¬ 

ремий. 
особливість — момент, ознака, 
особливо — надто, 
осоружний — бридкий, 
останній — завершальний, за¬ 

ключний, крайній, минулий, новий, 
новітній. 
остаточний — рішучий, 
остаточно — назовсім, 
остерігати — застерігати, 
остерігатися — боятися, 
остовпіти — завмирати (завмер¬ 

ти), отетеріти. 
остогидіти — остогиднути, 
остогидлий — осоружний, 
остогиднути — обридати, 
осторонь — обіч, 
острах — сумнів, 
острішшя — острішок, 
остуджувати — охолоджувати, 
оступатися — спотикатися, 
остюк — вуса, ость, 
осуд — закид. 
осуджувати — засуджувати, 
осунутися — змарніти, 
ось — от. 
осявати — одухотворяти, опро¬ 

мінювати, освітлювати. 
осягати — здобувати, опанову¬ 

вати. 
осягнути — засвоювати, 
от — ось. 
отам — онде1. 
отерпнути — остовпіти, отетеріти. 
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отетеріти — остовпіти, 
отець — батько, 
отець-мати — батьки, 
отець-ненька — батьки, 
ото — але3, 
отож — отже, 
оторочка — лямівка. 
оторочувати — торочити, 
ототожнювати — ідентифіку¬ 

вати. 
оточення — блокада, кільце, об¬ 

лога, окіл, середовище. 
оточувати — блокувати, огоро¬ 

джувати, увивати (ввивати). 
отримувати — брати, заробляти, 

одержувати, 
отрута — трута. 
отупіти (унаслідок несприятли¬ 

вих життєвих обставин) — збай¬ 
дужіти. 

отьмарити — затемнювати, 
отяжіти — обважніти, 
отямлюватися — оговтуватися, 

опритомнювати, 
оформляти — зараховувати, 
охайний — акуратний, 
охкати — йойкати. 

пагорб — горб, 
пагорбок — пагорб, 
падавка — епілепсія, 
падачка — епілепсія, 
падина — западина, 
паділ — западина.1 
падолист — листопад, 
падуча хвороба — епілепсія, 
падь — западина, 
пазур — кіготь, 
пазуха — бюст, 
пай — доля2, 
пакувати — загортати, 
пакунки — багаж, 
пакунок — загорток, 
палати — блищати, бриніти, жах¬ 

тіти. 

охлянути — знемагати (знемогти), 
охолоджувати — отвережувати, 

студити. 
охоплювати — брати, включати, 

обгортати, обіймати, облягати, опо¬ 
вивати. 
охорона — ескорт, конвой, 
охороняти — оберігати, 
охота — бажання, 
охочий — беркий, беручкий, 
оце — але3, 
оцінка — бал2, 
оцінювати — розцінювати, 
очевидний — безумовний, наоч¬ 

ний, незаперечний, 
очевидно — напевне, 
очерствіти —збайдужіти, 
очищати — звільняти, 
очікувати — ждати, 
очманілий — несамовитий, 
ошкірятися — наїжачуватися, 
ошпарювати — опалювати, 
ошукувати — замилювати, обду¬ 

рювати, обшахровувати. 
ощадний — заощадливий, 
ощирятися — наїжачуватися, 
павутиця — березка. 

палац — замок, палата, 
паленіти — бриніти, 
паливода — бешкетник, 
палисвіт — бешкетник, пали¬ 

вода. 
палити — бити, смажити, сма¬ 

лити. 
палиця — дрюк, 
паличка (уживається з означен¬ 

ням) — бацила, 
паліндромон — паліндром, 
палітурка — обкладинка, 
палкий — жагучий, завзятий, за¬ 

пальний. 
паломництво — богомілля, 
палючий — палкий. 



паломництво 956 перегодом 

памолодок — памолодь, 
паморозь — іній, 
паморочитися — макітритися, 
пам'ятати — берегти, 
пам'ятка — наука, 
пам'ятний — незабутній, 
пан — білоручка, ефенді. 
Пан Бог — Бог. 
пандемія — епідемія. 
панегірик — комплімент. 
панич — білоручка. 
пані — баба1, білоручка, дама. 
панна — білоручка. 
панотець — батько, отець. 
пансіон — інтернат., 
пантера — леопард. 
пантофлі — капці. 
панцир — броня. 
панькати — балувати. 
панянка — білоручка. 
папка — тека. 
пара — баба1, дует. 
пара (білизни) — комплект. 
паразит — трутень. 
параліч — грець2. 
паритет — рівновага. 
парити — заварювати. 
парі — заклад. 
паркий — задушливий. 
паросль — паросток. 
парость — паросток. 
парта — лава1. 
партія — голос. 
парубкувати — женихатися. 
парубок — бурлака, молодик. 
паруватися — братися. 
пас — бинда. 
паскудний — мерзенний. 
паскудство — мерзота. 
пасмо — ряд. 
пасмуга — бинда. 
пасовисько — пасовище. 
паста — гель. 
пастка — лабети. 
пасувати — здаватися1, личити. 
патефон — грамофон. 
патологія — аномалія. 
патрати — розчиняти1. 
патрірхальний — застарілий. 

патрон — бос, набій, 
патронат — інтернат, 
патяканина — балаканина, 
патякання — балаканина, 
патякати — базікати, молоти, 
пауза — інтервал, 
пафос — запал, 
пахощі — аромат, запах, 
пахучий — запашний, 
пахущий — духмяний, 
пашіти — жахтіти, 
паяц — блазень, 
перебільшення — гіпербола1, 
певний — вірний, надійний, 

один. 
певно — напевне, 
педант — буквоїд, 
пейзаж — краєвид, 
пекельний камінь — ляпіс, 
пекти — кусати, обпікати, сма¬ 

жити, смалити, 
пектися — боліти2, 
пекучий — болісний, жалкий, жар¬ 

кий, злободенний, нагальний, 
пелена — серпанок, 
пелюсток — пелюстка, 
пеньок — пень. 
перебенді — баляндраси, баляси, 
перебивати — заважати, 
перебігати — бігти, 
перебільшення — гіпертрофія, 
переборювати — бити, бороти, 
перебування — буття, 
перебувати — бути, 
переважно — більше, 
перевертати — обертати, 
перевесник — одноліток, 
перевестися — зіпсуватися, 
перевірений — надійний, 
перевірка — екзамен, огляд, 
перевіряти — обстежувати, 
переворот — зміна, 
переганяти — виганяти, 
перегляд — огляд, 
переглядання — огляд, 
перегній — гумус, 
перегодом — згодом, 
перегодя — згодом. 



перегодя 957 перешкода 

перегороджувати —загороджува¬ 
ти. 

перед — лоб. 
передавати — розносити, 
передбачати — завбачувати, зна¬ 

менувати. 
передбачення — задум. 
Передвічний — Бог. 
передвіщати — завбачувати, зна¬ 

менувати. 
передній — головний, 
передок — лоб. 
передсвітання — досвіт, 
передсвітанок — досвіт, 
передсмертя — агонія, 
передусім — надто, 
передчасний — дочасний, завчас¬ 

ний. 
передчуття — інтуїція, 
переживати — бачити, 
переінакшений — зміна, 
переінакшувати — міняти, 
переіначення — зміна, 
переймати — облягати, 
перейматися — братися, 
перейняти — запозичувати, 
перекидатися — беркицати. 
перекладина — турнік, 
переконання — ідеологія, ідея, 

концепція. 
переконливий — наочний, 
переконувати — агітувати, об¬ 

робляти. 
перекошений — косий, кривий, 
перекреслювати — заперечувати, 
перекривати — заглушати, 
перекрикувати — заглушати, 
переливчастий — мінливий, 
переламний — поворотний, 
переліг — обліг, 
перелоги — конвульсія, корч2, 
перелом — зміна, 
переломний — критичний2, 
перемагати — бити, бороти, 

справлятися. 
перемальовувати — змальову¬ 

вати. 
перемелювати — молоти, 
переміна — зміна. 

перемінний — мінливий, 
переміняти —заміняти1, 
перемішувати — мішати, 
переміщатися — іти (йти), 
переміщення — міграція, 
перемножувати — множити, 
перемогти — вигравати (вигра¬ 

ти), здужати. 
переносити — нести, носити, 
переобтяжувати — обтяжувати, 
перепасти — бути, 
переплетіння — мережа, 
переплутувати — мішати, 
переповідати — описувати, 
переповнювати — наповню¬ 

вати. 
переполовинювати — зменшу¬ 

вати. 
перепона — бар’єр, 
перерва — антракт, 
переруб — засік, 
переселенець — іммігрант, 
пересилювати — бити, бороти, 
пересититися — збайдужіти, 
пересічний — абиякий, звичай¬ 

ний, непоказний, 
перестарілий —застарілий, 
перестерігати — застерігати, 

остерігати. 
перестрівати — бачити, 
перестріти — зустрічати (зу¬ 

стріти). 
пересувати — рухати, 
пересуватися — рухатися, 
пересуватися (на руках і ногах) — 

лазити. 
пересуватися (по поверхні) — ла¬ 

зити. 
пересувний — мобільний, 
пересуди — забобон, 
перетворений — обернений, 
перетворювати — обертати, 
перетягати (туго) — зв’язувати, 
переховувати — скривати. 
перехоплювати — боргувати, 

брати. 
перехрестя — розтік, 
перешкода — бар’єр, 
перешкоджати —заважати. 



перешкоджати 958 підлий 

периферійний — маргінальний, 
періщити — бити, 
перли — жемчуг. 
перса — бюст, 
персона — особа, 
персонаж — образ1, 
перспектива — задум, 
перстень — каблучка, 
перти — лізти, 
перший — найперший, 
перший-ліпший — абиякий, 
першотвір — оригінал, 
першочерговий — найперший, 
пестливий — ніжний, 
пестун — дядько, мазун, 
печалити — засмучувати, 
печалитися — скорбіти. 
печаль — журба, 
печерник — затворник, 
печінки — бебехи, 
печія — згага. 
п’єдестал — підніжжя, 
пил — кіптява, курява, 
пильний — невсипущий, недрем¬ 

ний, ретельний, 
пильнувати — наглядати, 
писака — журналіст, 
писанина — опус, 
писати — бити, нотувати, 
питво — напій, 
пиття — могорич, 
пиха — гонор. 
пихатий — бундючний, зарозу¬ 

мілий, зверхній, марнославний, спе- 
сивий. 
пишатися — буяти, 
пишний — багатий, блискучий, 

буйний, бундючний, 
пишнота — блиск, 
пищати — цяпати2. 
пиятика — алкоголізм, 
пияцтво — алкоголізм, 
півмавпи — лемури, 
під — западина, 
підбадьорити — заспокоювати 

(заспокоїти), 
підбасок — баритон, 
підбивати — бунтувати, намовля¬ 

ти, нацьковувати. 

підбіл — мати-й-мачуха, 
підбільшувати —збільшувати, 
підборіддя — борода, 
підбурювати — бунтувати, на¬ 

мовляти, нацьковувати, 
підв’язувати — зв’язувати, 
підвалина — опертя, основа, 
підвалини — база, 
підвернутися — нагодитися, 
підвищувати — збільшувати, 
підвідомчий — залежний, 
підвладний — залежний, 
підводити — будувати, 
підводитися — братися, 
підганяти — квапити, 
підґрунтя — база, 
піддаватися — здаватися1, 
піддурювати — обдурювати, 
підіймати — будити, будувати, 

збільшувати. 
підійматися — більшати, бра¬ 

тися. 
підійти — знадобитися, 
під’їжджати — іти (йти), 
підкидати — бити, качати, 
підкликати — манити, 
підковувати — кувати1, 
підкоряти — загарбувати, зача¬ 

ровувати. 
підкорятися — коритися, 
підкрадатися — закрадатися, 
підкреслення — акцент, 
підкреслювати — натискати, 
підкріпитися — зміцніти, 
підкріплюватися — їсти, 
підкручувати — завивати2, 
підкуповувати — купувати, 
підлабуза — блюдолиз, 
підлабузник — блюдолиз, облес¬ 

ник. 
підлабузницький — масний, 
підлеглий — залежний, 
підлесливий — облесливий, 
підлесник^— облесник, 
підлещуватися — лащитися, 
підлий — мерзенний, низький, 

ниций. 
підлокітник — ручка. 
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підміняти (на короткий час) — за¬ 
ступати. 

підмовляти — намовляти, наць¬ 
ковувати. 

підмостки — сцена, 
підневільний — залежний, 
піднесений — небуденний, 
піднесення — екзальтація, запал, 

натхнення. 
піднімати — будити, будувати, 

збільшувати. 
підніматися — братися, вищати, 

злітати1. 
підновлювати — оновлювати, 
підносити — збільшувати, 
підноситися — злітати1, 
підозра — здогад, недовіра, 

сумнів. 
підозрілий — непевний, 
підозріння (про щось небажане 

для мовця) — здогад. 
підохочувати — намовляти, 
підписуватися — розписуватися, 
підпора — опертя, 
підпорядкований — залежний, 
підприємець — бос. 
підраховувати — обчислювати, 
підривник — запал, 
підробляти (додатково) — за¬ 

робляти. 
підрозділ — осередок, 
підряджати — набирати, най¬ 

мати. 
підрядний — залежний, 
підсилювати — збільшувати, 
підстава — основа, 
підставляти — наражати, 
підступний — віроломний, лука¬ 

вий. 
підсумковий — завершальний, 
підсумок — наслідок, 
підтвердження — аргумент, 
підтоптаний — літній2, 
підтягати — збирати, 
підходити — братися, надходи¬ 

ти, наставати. 
підхопити — запозичувати (запо¬ 

зичити). 
піжон — дженджик. 

пізнавати — осягати, 
пізніше — згодом, 
пійло — баланда, бурда, 
пік — апогей, 
пікантний — масний, 
пікет — застава2, 
піклуватися — бідкатися, опі¬ 

кати2. 
пілот — авіатор, 
піонер — зачинатель, 
пірнати — занурюватися, 
пістрявий — строкатий, 
пітьма — морок, 
пічурка — закапелок, 
плавні — заплава, 
плавня — затон, 
плазувати — залазити, лазити, 

лізти. 
плазун — блюдолиз, 
плакатися — бідкатися, наріка¬ 

ти2, нити, нудити, скиглити, 
план — аспект, 
плаский — банальний, 
пластичний — м’який, 
плащ — дощовик, 
плебс — народ, 
племінник — небіж, 
племінниця — небога, 
плентатися — брести, 
плескати — аплодувати, бити, 

битися. 
плескатися — бити, битися, 
плесно — зап’ястя, 
плести — молоти, 
плестися — брести, 
плетун — дзвонар, 
пливти — бігти, 
плигати — брикати, 
плин — течія, 
плинути — бігти, 
плисти — бігти, 
плід — зародок, 
пліт — тин. 
плітка — наклеп, 
плічко — бретельки, 
плішка — заплішка, 
плодовитий — родючий, 
плоский — банальний, 
площа — майдан. 
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площина — аспект, 
плутанина — безладдя, непоро¬ 

зуміння, сумбур, 
плутати — блукати, 
плутатися — блукати, 
плювати — зневажати, 
плюндрувати — нищити, спусто¬ 

шувати. 
плямочка — крапка, 
плямувати — брити, 
побажання — бажання, 
побачитися — зустрічати (зу¬ 

стріти). 
побгати — зім’яти, 
побити — набивати Снабити). 
побіля — біля, коло2, 
побічний — непрямий, сторонній, 
поблажливий — м’який, 
поблизу — біля, 
поблискувати — бриніти, 
поблякнути — змарніти, 
побожний — богобоязливий, 
побожність — благочестя, 
побої — бій. 
побоїще — битва, бій. 
поболювати — нити, 
поборник — боєць, борець, реч¬ 

ник. 
побоювання — острах, 
побоюватися — боятися, 
побратим — брат, друг, 
побратимство — братство, 
побратися — одружуватися (од¬ 

ружитися). 
побрехенька — байка1, 
побудова — будова, конструкція, 
побут — буття, 
побутування — буття, 
побутувати — бути, 
повадка — звичка, 
поважати — благоговіти, 
поважчати — обважніти, 
повернений — обернений, 
повернутий — обернений, 
повертати — брати, обертати, 
поверхня — оболонка, 
поверховий — зверхній, 
поверхово — нашвидку, 
повзати — лазити. 

повзти —лізти, 
повинність — обов’язок, 
повисати — звисати, 
повитуха — баба1, 
повів — аромат, запах, 
повівати — завівати, задувати1, 
повідомлення — доповідь, 
повідомляти — баяти, благовісти¬ 

ти, заявляти, 
повій — березка, 
повій звичайний — дереза, 
повійка — березка, 
повік — завжди, ніколи, 
повїк-віків — завжди, 
повільний — неквапливий, 
повільно — адажіо, неквапом, 
повінь — паводок, 
повіряти — звіряти1, 
повітря — атмосфера, 
повітряний флот — авіація, 
повітряність — невагомість, 
повний — абсолютний, огрядний, 

опасистий. 
повністю — наскрізь, 
повно — багато, 
повновладний — компетентний, 
повноправний — компетентний, 
повняк — гвоздик, 
поводження — манера, 
поворозка — мотузка, 
поворот — зворот, зміна, 
поворотний — зворотний, 
повселюдний — загальний, 
повстання — заворушення, зако¬ 

лот. 
повсякденний — життєвий, зви¬ 

чайний. 
повсякденність — будень, 
повсякдення — будень, 
повсякчас — будь-коли, завжди, 
повторювати — відтворювати, 

наслідувати. 
повчати — навчати, напоумляти, 

напучувати, наставляти2, 
пов'язка — бинда. 
пов'янути — змарніти, 
поганець — негідник, 
поганий — абиякий, негативний, 
поганіти — блякнути. 
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погань — мерзота, 
погар — згарище, 
погасати — згасати, 
погаснути — збайдужіти, 
погибати — зникати, 
погибель — загин2, 
погибнути — загибати (загинути), 
погіршати — зіпсуватися, 
погладшати — обважніти, 
поглинути (глибоко, міцно) — 

засвоювати (засвоїти), 
поглузувати — насміятися, 
погляд — бік, око. 
поглядати — блимати, 
погляди — ідеологія, 
поговір — наклеп, розголос, 
поголовний — загальний, 
погордливий — зарозумілий, 
погребальний — поховальний, 
погріб — льох, 
погрішність — похибка, 
погрожування — загроза, 
погрожувати — залякувати, на¬ 

хвалятися, 
погруддя — бюст, 
подаватися — блякнути, 
подальший — майбутній, наступ¬ 

ний. 
подання — заява, 
податися — дременути, змар¬ 

ніти. 
податливий — м’який, 
подвійний — бінарний, 
подвір'я — обійстя, 
подекуди — зрідка, іноді, 
подив — здивування, 
подих — запах, 
поділ — низовина, 
подія — епізод, 
подоба — істота, 
подобатися — імпонувати, 
подолати — здужати, 
подорож — мандри, 
подразливий — дражливий, 
подразнювати — збуджувати, 
подужати — засвоювати, 
подужувати — бити, 
подяка — дяка, 
поет — бард. 

поетапний — непрямий, 
поєднання — єдність, 
поєднуватися — братися, 
пожадливий — корисливий, 
пожалувати — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
пожарина — згарище, 
пожарище — згарище, 
пожежище — згарище, 
пожертва — жертва, 
пожертвування — жертва, 
пожива — їжа. 
пожитки — бебехи, збіжжя, 

майно. 
пожиток — бебехи, манаття, 
поза — асана. 
позад — ззаду, 
позаду — ззаду, 
позасвідомий — безконтроль¬ 

ний. 
позачерговий — надзвичайний, 
позбавляти (від чогось небажа¬ 

ного) — звільняти, 
поздоровішати — зміцніти, 
поздоровлення — здравиця, 
позика — борг, кредит, 
позичати — боргувати, брати, 
позичатися — боргувати, 
позичка — борг, 
позначати — наносити, 
поінформований — обізнаний, 
поїти — напувати, 
показатися — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
показний — зовнішній, 
показник — ознака, 
показовий — зразковий, 
показувати — зображати, малю¬ 

вати, ознайомлювати, освітлювати. 
показуватися — вигулькувати, 

здаватися2, 
поки — аж2, 
покидати — кидати, 
покидьки — дно, наволоч, 
покійний — мертвий, 
покійник — мрець, небіжчик, 
покірний — смиренний, 
покладати — накладати, 
поклажа — багаж. 
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поклик — клич, 
покликати — закликати, 
покоління — Генерація, 
покривати — крити, наносити, 
покриватися — братися, 
покриття — оболонка, 
покришка — кришка1, 
покуть — покуття, 
поламатися — зіпсуватися, 
поле — арена, лан. 
полемізувати — опонувати, 
полеміка — спір1, 
полизач — блюдолиз, 
полискувати — бриніти, 
половина — баба1, 
полог — завіса1, 
пологий — розлогий, 
полонений — бранець, 
полоненик — бранець, 
полонити — зачаровувати, 
полоскати — бити, мити, 
полоскун — єнот, 
полотніти — біліти, 
полотно — колія, 
полохати — колошкати, 
полохливий — боязкий, жахли¬ 

вий, легкодухий, 
полуда — більмо, 
полум'я — вогонь, 
полум'яніти — бриніти, 
поля — берег, 
полягти — загибати, 
помаранч — апельсин, 
помаранча — апельсин, 
помарніти — змарніти, 
помел — мливо. 
померлий — бездушний, мертвий, 

небіжчик. 
помертвіти — завмирати (за¬ 

вмерти). 
помешкання — апартаменти, 
помиї — баланда, бурда, 
помилка — непорозуміння, 
помилковий — кривий, 
помилування — амністія, 
помилятися — спотикатися, 
поминки — тризна, 
помирати — мерти, 
помідор — баклажан. 

поміж — між. 
поміркований — обачний, обе¬ 

режний. 
помітити — набачити, нагледіти, 
помічати — здибувати, 
поміщик — пан. 
поморозь — іній, 
помпезний — бундючний, 
помста — розплата, 
помщатися — мстити, 
пом'янути — згадувати (згадати), 
пом'яти — зім’яти, 
понад — більше, 
поневірятися — спитатися, 
поневолення — неволя, 
поневолювати — закабаляти. 
понижувати — зменшувати, 
поновлювати — відновлювати, 
поодинокий — окремий, 
попам'ятати — згадувати, 
попелище — згарище, 
попереджати — запобігати, 
попередній — колишній, мину¬ 

лий, останній, 
поперек — крижі, 
поперечина — бантина, 
поперечка — бантина, 
поплічник — сателіт, 
поправити — зміцніти, 
поправка — коректив, 
поправлятися — одужувати, ок¬ 

лигувати. 
попри — незважаючи на. 
поприще — сцена, 
попруга — бинда. 
попсуватися —зіпсуватися, 
порада — рада, 
порадник — радник, 
поразка — нокаут, 
порати — обробляти, 
поратися — клопотати, клопота¬ 

тися, метушитися. 
порвати — загризати, задирати2, 
порив — ентузіазм, запал, захват, 

імпульс. 
поривання — імпульс, 
пориватися (раптово і швидко) — 

злітати1. 
поривний — запальний. 
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поринати — занурюватися, лізти, 
поринати — зникати, 
порівно — нарівно, 
порівну — нарівно, 
порівнювати — зрівнювати1, 
поріг — межа. 
порнографічний — безсором¬ 

ний. 
порнографія — еротика, 
породжувати — народжувати, 
порожевіти — зашарітися. 
порожнистий — пустий, 
порожній — марний, пустий, 
порозуміння — згода, 
порский — баский, 
портфель — тека. 
поручні — баляси, бильця, 
поруччя — баляси, бильця, 
порфірний — багряний, 
порфіровий — багряний, 
порцелянова глина — каолін, 
порція — норма, 
порядкувати — завідувати, 
порядок — лад, система, спокій, 
посада — місце, 
посвідчувати — завіряти, 
поселяти — оселяти, селити, 
посередник — арбітр, 
посередній — нейтральний, 
посередність — бездара, 
посилати — надсилати, 
посилювати — збільшувати, 
посилюватися — більшати, 
послаблювати — заспокоювати, 
послаблюватися — меншати, 
посланець — посильний2, 
послідовник — апостол, 
послуга — ласка1, 
поспішати — бігти, квапитися, 

спішити. 
поспішатися — бігти, 
по-справжньому — насправді, 
постанова — акт. 
постать — будова, образ1, 
постачати — забезпечувати, 
постерегти — нагледіти, 
постійний — безвихідний, без¬ 

просвітний, звичайний,невпинний, 

невсипущий, незмінний, неодмінний, 
непорушний, неухильний, сталий, 
постіль — ложе1, 
постулат — істина, 
постулати — ідеологія, 
поступливий — м’який, податли¬ 

вий. 
поступовий — неквапливий, не¬ 

прямий. 
поступово — неквапом, 
посуха — засуха, 
посягати — зазіхати, 
потай — інкогніто, назирці, ниш¬ 

ком. 
потайки — нишком, 
потайний — непроникний, 
потвора — машкара, монстр, 
потворний — бридкий, мерзен¬ 

ний. 
потенціал — запас, 
потенційний — можливий, 
потертий — вутлий, 
потішати — забавляти, 
потойбічний — загробний, над¬ 

природний, 
потолоч — набрід, 
потопати — тонути, 
потрава — наїдок, спаш. 
потреби — інтерес, 
потрійний — троїстий, 
потрошити — патрати, 
потужний — могутній, 
потурати — зважати, 
потухати — загасати, 
потьмарити — затемнювати (за¬ 

темнити). 
потьмарювати — засмучувати, 
потяг — апетит, бажання, 
потягати — бити, 
похапцем — нашвидку, 
похвала — комплімент, 
похилий — косий, скісний, 
похід — марш1, 
похіть — бажання, 
поховання — могила, 
походжати — розходжувати, 
похолонути — завмирати (зав¬ 

мерти). 
похоронний — поховальний. 
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почасти — несповна, 
початковий — вихідний, найпер¬ 

ший. 
початок — зачин, 
почвара — машкара. 
почерк — манера, рука, 
почесний — високий, 
почет — ескорт, свита2, 
почин — зачин, 
починати — засновувати1, 
почорніти — змарніти, 
пошесть — епідемія, 
поширювати — розповсюджу¬ 

вати. 
пошкоджений — несправний, 
пошкодитися — зіпсуватися, 
поштовх — мотив, струс, 
поштурхувати — зневажати, 
появитися — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
пояснювати — обґрунтовувати, 

роз’ясняти. 
прабатьки — батьки, 
правда — істина, 
правдивий — відвертий, 
правитель — можновладець, 
правдоподібний — можливий, 
праведний — безгрішний1, 
правець — стовбняк, 
правило — норма, 
правильний — нормальний, пев¬ 

ний, слушний, 
правити — лупити, 
правовірні — вірні, 
правомочний — дійсний, 
православ’я — благочестя, 
прагнення — апетит, інтерес, 

нахил, охота, стремління. 
прагнути — бажати, жадати, на¬ 

магатися. 
прадіди — батьки, 
празникувати — байдикувати, 
практичний — тверезий, 
практичний — зручний, 
прапор — знамено, 
прати — бити, 
прах — кістка, 
працемісткий — марудний, 
працівник — робітник. 

працівники — люди, 
працювати — робити, 
праця — робота, 
пребагато — багато, 
предки — батьки, 
предмет — об’єкт, 
представляти — знайомити, зо¬ 

бражати, рекомендувати, 
представник — агент1, емісар, 
представництво — агентство, 
презентабельний — імпозант¬ 

ний. 
прекрасний — безхмарний, золо¬ 

тий. 
прелюбодіяти — зраджувати, 
премія — нагорода, 
препоганий — бридкий, 
преса — мас-медіа. 
Пресвята — Богородиця. 
Пречиста Діва — Богородиця, 
при — коло2, 
прибережжя — берег. 

— берегти, 
набивати. 

— збирати, набу- 

приберігати 
прибивати — 
прибирати 

вати. 
приблизно — майже, 
приблуда — бурлака, заброда, 
приборкувати — загнуздувати, 
прибутковий — рентабельний, 
прибуток — бариш, дохід, еконо¬ 

мія. 
привабливий — мальовничий, 
приваблювати — сподобатися 

(подобатися), спокушати. 
привалювати — завалювати, 
приварювати — наварювати, 
привертати — манити, 
привести — наробити, 
привид — мана, мара, 
привиджуватися — бачитися, 

з’являтися. 
привикнути — звикати 

кнути). 
привичка — звичка, 
привід — мотив, нагода, 
привілля — воля, 
привітний — обхідливий, 
приворот-зілля — євшан. 

(зви- 
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прив’ядати — блякнути, 
прив’язувати — зв’язувати, 
пригадувати — відновлювати, 

відтворювати, згадувати, нагаду¬ 
вати. 
пригадуватися — воскресати, 
притамувати — заспокоювати 

(заспокоїти). 
пригинати — нагинати, нахиляти, 

опускати, 
пригір — пагорб, 
приглушений — затамований, 
приглушувати — затуляти, здер¬ 

жувати. 
пригода — авантюра, епізод, ока¬ 

зія. 
пригодитися — знадобитися, 
приголомшливий — могутній, 
приголомшувати — обпікати, 

ошелешувати, 
приголосний — консонант, 
пригортати — завалювати, обій¬ 

мати. ^ 

пригощання — могорич, 
пригощати — бити, 
придавати — збільшувати, 
придатися — знадобитися, 
придатний — здатний (здатен), 
придбавати — здобувати, 
придбати — набувати (набути), 

надбати, наживати (нажити), 
придержувати — зупиняти, 
придушений — затамований, 
приємно — незле, 
приз — нагорода, 
призвести — наробити, 
призвичаїтися — звикати (звик¬ 

нути). 
призвичаювати — адаптувати, 
приземлений — безкрилий, 
признаватися — зізнаватися, 

освідчуватися. 
призначати — затверджувати, 
призовник — новобранець, 
прийдешній — майбутній, на¬ 

ступний. 
приймати — бачити, брати, за¬ 

раховувати. 
прийматися — братися. 

прийнятний — задовільний, мож¬ 
ливий. 
прийом — засіб, 
прикидати — накреслювати, 
прикінцевий — завершальний, 
приклеюватися — братися, 
приключка — авантюра, епі¬ 

зод. 
прикмета — ознака, 
прикраса — окраса, 
прикрашати — ідеалізувати, ла¬ 

кувати, оздоблювати, 
прикрашувати — ідеалізувати, 
прикривати — зачиняти, маску¬ 

вати. 
прикрість — біда1, непорозумін¬ 

ня, неприємність, 
прикрощі — біда1, 
прилад — апарат, механізм, 
прилеглий — суміжний, 
прилипати — братися, 
приліплюватися — братися, 
прилучати — наймати, 
примара — мана, мара, марево, 

облуда. 
примірник — екземпляр, 
приміром — наприклад, 
примірювати — міряти, 
приміський — заміський, 
примножувати — збільшувати, 

множити. 
приморозки — заморозок, 
приморозь — іній, 
примушування — насильство, 
примхливий — вибагливий, 
принада — знада, 
принаджувати — заманювати, 

надити. 
приналежність — аксесуар, ат¬ 

рибут. 
приносити — нести, 
принука — насильство, 
принципи — ідеологія, 
принциповий — непорушний, не¬ 

похитний. 
припадати — їсти, 
припас — запас, знаряддя, 
припинати — зв’язувати, 
припиняти — зупиняти. 
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припис — настанова, 
приписувати — звинувачувати, 
припом’янути — згадувати (зга¬ 

дати). 
приправа — спеція, 
припустимий — можливий, 
припущення — гіпотеза, здо¬ 

гад. 
прирівнювати — ідентифікувати, 

ототожнювати. 
приробіток (додатковий заробі¬ 

ток) — заробіток, 
природа — єство, натура, 
природний — безпосередній, за¬ 

кономірний, натуральний, нормаль¬ 
ний. 
присадкуватий — низький, 
присвоїти — заволодівати (заво¬ 

лодіти). 
присвоювати — надавати2, 
присилати — надсилати, 
присилувати — заставляти3, 
прискіпуватися —доскіпуватися, 
прислужництво — сервілізм, 
прислухатися — зважати, наслу¬ 

хати. 
приснитися — наснитися, 
приспіти — нагодитися, 
пристосовувати — адаптувати, 
пристосування — адаптація, апа¬ 

рат. 
пристрасний — жагучий, завзя¬ 

тий, запальний, 
пристрасть — бажання, жага, 
пристрій — апарат, механізм, 
приступ — атака, 
приступати — братися, 
присувати — наближати, 
присуджувати — засуджувати, 

надавати2. 
присушувати — в’ялити, 
присягання — клятва, 
присягати — клястися, 
присягатися — клястися, 
притаманний — властивий, 
притемнити — затемнювати, 
притертися — звикати (звик¬ 

нути). 
притискати — обіймати. 

притінити (трохи, не зовсім) — за¬ 
темнювати (затемнити). 
притримувати — берегти, зупи¬ 

няти. 
притулок — куток, нічліг, 
притуляти — зачиняти, 
притьмарюватися — блякнути, 
притягати — манити, 
прихватити — заставати (за¬ 

стати). 
прихильність — ласка1, 
прихиляти — навертати, 
прихиляти (тихо, плавно) — за¬ 

чиняти. 
прихований — імпліцитний. 
приховувати — крити, маскува¬ 

ти, скривати. 
прихопити — заставати (застати), 
прихоплювати — брати, 
прихоплювати — з’єднувати, 
причаєний — затамований, 
причепливий — настирливий, 
причина — вина, мотив, 
причинний — божевільний, 
причиняти — зачиняти, 
прищеплювати — озброювати, 
приятель — друг, 
прірва — безодня, 
проба — спроба, 
пробийголова — бешкетник, 
пробиратися — закрадатися, 
пробігати — бігти, 
проблема — морока, неприєм¬ 

ність. 
пробування — буття, 
пробувати — бути, куштувати, 
пробуджувати — будити, 
провадити — здійснювати, 
провалина — безодня, 
провалитися — засипати1, 
провалля — безодня, міжгір’я, 
провертати (швидко, оператив¬ 

но) — здійснювати, 
провинитися — завинити, 
провідний — найперший, на¬ 

ріжний. 
провідник — отаман, 
провідники — еліта, 
проводити — здійснювати. 
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провокувати — намовляти, 
проволікати — зволікати, 
прогалина — недогляд, недолік, 
проганяти — виганяти, витурю¬ 

вати. 
проголодатися — зголодніти, 
проголодніти — зголодніти, 
проголошувати — нарікати1, 
програвач — грамофон, 
прогрес — поступ, 
продавати — зраджувати, 
продаватися — зраджувати, 
продувати — здувати, 
прожера — ненажера, 
проживати — мешкати, 
прожилок — жилка, 
прожирений — масний, 
проза — будень, 
прозаїчний — безкрилий, звичай¬ 

ний. 
прозаїчність — будень, 
прозвати — найменувати, 
прозорий — безхмарний, 
проїздити — минати, 
пройда — бестія, дурисвіт, 
пройдисвіт — бестія, волоцюга, 
проймати — зворушувати, напо¬ 

сідати, обгортати, оповивати, 
пройматися — братися, 
проказувати — мовити, 
прокислий — кислий, 
проклинати — заклинати, клясти, 
проклін — анафема, 
прокляття — анафема, 
пролаза — бестія, в’юн, 
пролетіти — майнути, 
пролітати — бігти, 
промаслений — масний, 
промахуватися — мазати, 
промащений — масний, 
променитися — блищати, 
променіти — блищати, 
промивати — мити, 
проминати — минати, 
проміжок — інтервал, 
промова — монолог, 
промовистий — наочний, 
промовляти — мовити, 
промочений — мокрий. 

пронизливий — різкий, 
проникливість — інтуїція, 
проноза — бестія, 
пропадати — бути, зникати, 
пропасти — загибати (загинути), 
пропелер — млинок, 
проповідниця — амвон, 
проповідь — казання, 
пропонувати — рекомендувати, 
пропорційний — домірний, 
проріз — отвір, 
прорість — руно2, 
пророблювати — здійснювати, 
проробляти — бити, 
пророкувати — віщати, знамену¬ 

вати. 
просвіта — освіта, 
просвічуватися — бити, 
просвіщати — навчати, 
прославлений — благословенний, 

знаменитий. 
прославляти — благословляти, 

оспівувати. 
проспект — еспланада, 
простак — лопух, 
простий — абиякий, безпосе¬ 

редній, звичайний, низький, рядо¬ 
вий. 
просторий — вільний, розлогий, 
простріл — люмбаго, радикуліт, 
простувати — іти (йти), 
простуда — застуда, 
проступити — з’являтися (з’яви¬ 

тися). 
простягатися — розлягатися, 
проте — а1, але1, зате, зрештою, 

однак, так3, таки, 
протеїни — глобуліни, 
протестувати — бунтувати, 
проти — навпроти, 
протиборство — боротьба, 
протиборствувати — битися, бо¬ 

ротися. 
противитися — опиратися, 
протидія — опір, 
протидіяти — опиратися, 
протизаконний — беззаконний, 
протилежний — супротивний, 
протистояння — антагонізм. 
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протистояти — опиратися, 
профан — невіглас, неук, 
професіонал — метр3, митець, 
професор — знавець, 
проходити — минати, 
прохолодний — свіжий, 
процедура — операція, 
процент відсоток, 
процесія — марш1, 
прочухан — баня1, бій, нагінка. 
прочуханка — баня1, бій, нагінка. 
прошення — заява, 
проща — богомілля, 
прощати — милувати, 
прощення — амністія, 
проясняти — з’ясовувати, 
пруг — борозна, 
пруг (глибока зморшка) — змор* 

шка. 
прудкий — моторний2, 
прямий — безпосередній, бук¬ 

вальний, рівний1, 
прямо — навпростець, 
прямолінійний — відвертий, 
прямувати — іти (йти), 
прямцем — навпростець, 
псевдо... — квазі... 
псих — божевільний, 
психічнохворий — божевільний. 

р 
рабство — неволя, 
равлик — слимак, 
радитися — обговорювати, 
радісний — безхмарний, благо¬ 

вісний, благополучний, благословен¬ 
ний. 
радон — еманація, 
радувати — милувати, 
разючий — могутній, 
рай — едем, 
райдуга — веселка, 
район — область, 
ракло — злодій, 
ралити — заборонувати, 
рама — одвірок. 

психопат — божевільний, 
псувати — нівечити, отруювати, 
пуга — батіг, бич. 
пузир — банька2, бульба, міхур, 
пузо — живіт, 
пузце — живіт, 
пульсувати — бити, битися, 
пункт — місце, момент, 
пунктуальний — акуратний, ре¬ 

тельний, точний, 
пуп'янок — брунька, 
пурпурний — багряний, 
пурпуровий — багряний, 
пустельний — безжиттєвий, 
пустельник — затворник, саміт¬ 

ник. 
пустий — легковажний, 
пустослів'я — балаканина, 
пустотливий — лукавий, 
пустувати — балуватися, 
пустун — бешкетник, паливода, 
путч — заколот, 
пухир — банька2, бульба, 
пухнути — бубнявіти, 
пучок — жмут, 
п'янити — збуджувати, 
п'ястися — братися, 
п’ястук — кулак. 

ранець — наплічник, 
рапорт — донесення, доповідь, 
раптовий — наглий, несподіва¬ 

ний. 
ратний — бойовий, 
рать — армія, 
рахівництво — бухгалтерія, 
рахуватися — зважати, 
рахувати — зважати, лічити, 
раціональний — доцільний, 
рація — глузд, резон, сенс, 
рачкувати — залазити, 
раювання — насолода, 
реалізатор — дистриб’ютор, 
реалізовувати — здійснювати. 



реальний рішуче 

реальний — дійсний, навколишній, 
об’єктивний. 
ревізія — огляд, 
ревізування — ревізія, 
ревіння — рев. 
регіон — область, 
регресувати — занепадати, 
регулярний — мірний, 
реєстр — каталог, розпис, 
реєстрація — облік, 
резидент — агент1, 
резонансний — нашумілий, 
результат — наслідок, 
рекомендувати — знайомити, 
рекрут — новобранець, 
релігійний — богобоязливий, 

конфесійний, 
рельєфний — опуклий, 
реманент — інвентар, 
ремигати — їсти, 
ремікс — мікс. 
ремінь — бинда. 
ремонтувати — лагодити, направ¬ 

ляти. 
ремство — жалоба, 
ремствувати — нарікати2, 
ренеґатство — єресь, 
реноме — репутація, 
репати — лускати, 
репатися — лускати, 
репетувати — кричати, 
репіжити — бити, 
репортер — журналіст, 
репрезентувати — знайомити, 
реприватизація — денаціоналі¬ 

зація. 
репродуктор — гучномовець, 
реп'ях — лопух, 
ресурси — запас, 
ретельний — запопадливий, скру¬ 

пульозний, 
рефері — арбітр, 
рецептура — розкладка, 
речі — багаж, 
риболовля — рибалка, 
ригати — блювати, 
ридати — кричати, 
ризик — небезпека, 
рикати — гарчати. 

римеик — мікс. 
ринок — базар, 
риск — ризик, 
рискаль — заступ1, лопата, 
рисувати — креслити, 
рити — копати, 
ритмічний — рівномірний, 
ритуал — обряд, 
рихтувати — збирати, 
ричати — гарчати, 
рівний — однаковий, рівномір¬ 

ний. 
рівник — екватор, 
рівновага — баланс, 
рівноденних — екватор, 
рівнозначний — адекватний, од¬ 

наковий. 
рівнозначний — еквівалент, 
рівноцінний — адекватний, одна¬ 

ковий. 
рівняти — ототожнювати, 
рід — коліно. 
рідкісний — екстраординарний, 
рідний — єдиноутробний, 
ріднитися — родичатися, 
рідні — близький (близькі), 
різанина — бійня, бойня, 
різати — батувати, жарити, кра¬ 

яти. 
різачка — дизентерія, діарея, 
різка — дубець, 
різкий — брутальний, 
різний — різноманітний, різно¬ 

рідний. 
різниця — бойня, 
різнобарвний — розмаїтий, 
різновидність — різновид, 
різноманітний — різношерстий, 

розмаїтий, строкатий, 
різня — бійня, бойня, 
рій — сім’я, 
ріка — річка. 
рільництво — агрокультура, 
ріска — крихта, 
річище — ложе1, 
річний — однорічний, 
річниця — роковини, 
рішати — бити, 
рішуче — навідріз. 
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рішучий — безапеляційний, безза¬ 
перечний, безоглядний, 

рішучість — воля, 
робитися — бути, 
робітня — студія, 
робот — автомат, 
ровесник — одноліток, перевес¬ 

ник. 
рогатина — спис, 
роголист — кушир. 
родзинки — ізюм, 
родина — рід, сім’я, 
родити — народжувати, 
родичі — близькі, 
родовитий — благородний, знат¬ 

ний. 
родючий — ситий, 
рожа — бешиха, 
розв’язувати — рішати, 
розбазікувати — базікати, 
розбалакування — балаканина, 
розбеститися — зіпсуватися, 
розбещувати — розтлівати1, 
розбивати — бити, 
розбиватися — битися, 
розбирати — обговорювати, роз¬ 

хапувати. 
розбишака — бешкетник, 
розбій — бешкет, 
розбір — аналіз, 
розбіяка — бешкетник, забіяка, 
розбовкувати — базікати, 
розбовток — бовтун, 
розбрат — незгода, непорозу¬ 

міння. 
розбуджувати — будити, 
розбуркувати — будити, 
розбурханий — буйний, бурхли¬ 

вий. 
розбурхувати — збуджувати, 
розбухати — бубнявіти, 
розбуялий — буйний, 
розвага — забава, 
розважати — бавити, звеселяти, 

розраджувати, 
розважатися — бавитися, 
розважливий — обачний, обе¬ 

режний. 
розвалини — руїна. 

розвалюватися — розлазитися, 
розлягатися, 
розведена — розвідка3, 
розвивати — розробляти, 
розвиватися — рости, 
розвідник — агент1, 
розвідувати — обстежувати, 
розвідувач — агент1, 
розгалужуватися — розходитися, 
розганяти — розсівати, 
розганятися — розбігатися, 
розгляд — аналіз, 
розглядати — обговорювати, слу¬ 

хати. 
розглядатися — озиратися, роз¬ 

дивлятися. 
розголошувати — благовістити, 
розгортати — розвертати, роз¬ 

кладати. 
розгорятися — розжеврюватися, 
розгромлений — битий, 
розгубитися — зніяковіти, 
роздзвонювати — базікати, 
роздирати —заїдати, розривати1, 
розділяти — відокремлювати, 
роздобувати — брати, 
роздол — роздолля, 
роз долий — розлогий, 
роздоріжжя — розпуття, розтік, 
роздратовувати — дратувати, 
роздратування — жовч, 
роздробити — дробити, 
роздроблювати — дробити, 
роздуми — розрада2, 
роздумувати — вагатися, мірку¬ 

вати. 
роздягальня — Гардероб, 
роздягати — оголювати, розби¬ 

рати. 
роз’єднувати — розвалювати, 
розжалоблювати — зворушу¬ 

вати. 
розжарювати — розпікати, 
роззиратися — озиратися, 
роззява — ворона, йолоп, лопух, 
розігнатися — розмахуватися. 
розігрівати — збуджувати, 
розігрувати — інсценувати, 
роз’їдати — їсти. 



роз’їжджати розрізнений 

роз’їжджати — їздити, 
розказувати — оповідати, 
розкаль — бездоріжжя, 
розквась — бездоріжжя, 
розквашувати — роз’юшувати, 
розкидатися — розлягатися, 
розкіш — насолода, 
розкішний — багатий, буйний, 

бундючний. 
розкладатися — занепадати, 
розкланюватися — кланятися, 
розколина — міжгір’я, 
розколюватися — боліти1, 
розкотистий — заливистий, 
розкочуватися — лящати, 
розкошування — задоволення, 
розкошувати — жирувати, пану¬ 

вати. 
розкрадати — розносити, 
розкрадач — злодій, 
розкривати — оголювати, 
розкуповувати — розбирати, 
розкутий — невимушений, 
розлад — безладдя, незгода, 
розламуватися — битися, 
розлогий — кремезний, крислатий, 
розложистий — крислатий, 
розлучати — роз’єднувати, 
розлюбитися — розлюбляти, 
розлюблюватися — розлюбляти, 
розлюблятися — розлюбляти 

(розлюбити). 
розлютовувати — роз’яряти, 
розлюченість — злість, зло1, 
розлягатися — лящати, 
розляпувати — базікати, 
розмахувати — махати, 
розмивати — змивати, 
розмінювати — міняти, обміню¬ 

вати. 
розмір — метр2, обсяг, 
розмірковувати — метикувати, 

мізкувати, міркувати, 
розмірність — симетрія, 
розміщати — розкладати, 
розмножувати — множити, 
розмова — бесіда, річ2, 
розмовляти — балакати, бесіду¬ 

вати. 

розмотувати — розвивати, 
рознос — бич. 
розношувати — розходжувати, 
розосереджувати — розсівати, 
розпалювати — збуджувати, роз¬ 

водити. 
розпатякування — балаканина, 
розпатякувати — базікати, 
розпач — розпука, 
розперезаний — безпардонний, 

нахабний. 
розпитувати — опитувати, 
розпікати — розжарювати, 
розпливатися — розлазитися, 
розпліскувати — базікати, 
розповзатися — розлазитися, 
розповідати — баяти, описувати, 

оповідати. 
розповідь — оповідання, 
розповсюджувати — нести, носити, 
розповсюджуватися — літати, 
розпогоджуватися — розгодиню¬ 

ватися. 
розподібнення — дисиміляція, 
розпозичати — боргувати, 
розпоряджатися — наказувати, 
розпочинати — братися, 
розпочинатися — наставати, 
розпускати — напинати, розпе¬ 

щувати. 
розпусний — безсоромний, роз¬ 

бещений, розгнузданий, 
розпусничати — блудити2, 
розпутствувати — блудити2, 
розпуття — бездоріжжя, роздо¬ 

ріжжя. 
розрадити — заспокоювати (за¬ 

спокоїти). 
розраховувати — бити, 
розраховувати (видавши плат¬ 

ню) — звільняти. 
розраховуватися — розплачува¬ 

тися. 
розраяти — заспокоювати (за¬ 

спокоїти). 
розривати — рвати, 
розриватися — боліти1, 
розріз — розтин, 
розрізнений — нарізний. 



розрізувати 972 садовити 

розрізувати — краяти, 
розробляти — опрацьовувати, 
розряд — ранг, 
розселяти — розміщати, 
розсікати — рубати, 
розставатися — розходитися, 
розстеляти — розпинати, 
розстилатися — розлазитися, 
розстроювати — засмучувати, 
розсувати розхиляти, 
розсудливий — обачний, обереж¬ 

ний, розважливий, тверезий, 
розсудливість — розум, 
розтавати — зникати, 
розтелепа — нехлюй, 
розтерзати — загризати (за¬ 

гризти). 
розтерзувати — задирати2, 
розтинати — краяти, 
розтовкувати — бити, 
розтовстіти — розносити (розне¬ 

сти). 
розтратитися — розорятися1, 
розтріпувати — базікати, 
розтрощувати — бити, 
розум — глузд, кебета, мозок, 
розуміння — значення, 
розуміти — бачити, осягати, 
розумітися — метикувати, 
розумний — мудрий, раціональ¬ 

ний, розсудливий. 
розхватати — розхапувати (роз¬ 

хапати). 
розхитаний — розхлябаний, 
розходження — незгода, 
розхожий — звичайний, 
розхолоджувати — охолоджувати, 
розчаровуватися — зневірятися, 
розчервонітися — зашарітися. 
розчина — запара, 
розчиняти — розводити. 

сабур — алое. 
сага (річкова затока) — затока, 
садиба — обійстя. 

розчинятися — зникати, 
розчищати -1- звільняти, 
розчулювати — зворушувати, 
розчулюватися — розтавати, 
розчухрувати — бити, 
розшаркування — реверанс, 
розширювати — роздавати2, 
розшифрувати — розкодувати, 
розштовхувати — будити, розпи¬ 

хати. 
роль — значення, 
роман — амур. 
романтизувати — ідеалізувати, 
ромен — ромашка, 
росинка — ріска, 
рости — більшати, вищати, 
рубати — їсти, 
рубець — кендюх, 
рубіж — межа, 
руйнація — катастрофа, 
руйнівний — нищівний, 
руйнування — розруха, 
руйнуватися — занепадати, 
рукопис — автограф, 
рум’янок — ромашка, 
русалка — берегиня, 
русло — ложе1, 
рутинний — нудний, 
рухливий — мобільний, непоси¬ 

дючий. 
руховий — моторний1, 
ручка — дужка, 
рюкзак — наплічник, 
рябити — мерехтіти, 
ряботиння — брижі, 
рявкати — брехати, 
ряд — лава2, низка, 
рядовий — звичайний, 
рясний — багатий, 
рятівник — месія, 
рятувальник — рятівник. 

садист — недолюдок, нелюд, 
садити — бити, жарити, саджати, 
садовити — саджати. 



сажавка 973 сильнішати 

сажавка — копанка, 
сажалка — копанка, 
сайга — сайгак, 
салага — жовтодзьобий, 
сало — жир1, 
сальва — залп, 
сальтисон — кендюх, 
сальцесон — кендюх, 
салют — залп, 
самітний — відлюдний, 
самітник — відлюдний, дикун, 

затворник, одинак, 
самітній — бурлака, 
самка барана — вівця, 
самобутній — особливий, 
самовидець — свідок, 
самовільний — свавільний, 
самовладдя — абсолютизм, 
самоврядування — автономія, 
самодержавство — абсолютизм, 
самодержець — автократ, 
самозакоханість — еготизм, 
самозамилування — еготизм, 
самолюбність — амбіція, 
самолюбство — амбіція, 
самописка — ручка, 
самопожертва — жертва, 
самостійний — незалежний, 
самотній — бурлака, 
самотність — самота, 
самочевидний — безумовний, 
санітарія — гігієна, 
свавілля — анархізм, 
сваволя — анархізм, 
сварити — батькувати, їсти, лаяти, 
сваритися — батькуватися, кри¬ 

чати. 
сварка — сцена, 
сватати — женити, 
свататися — сватати, 
свиснути — бехнути, 
свідомий — навмисний, 
свідчення — аргумент, 
свідчити — означати, 
свіжий — бадьорий, новий, ос¬ 

танній. 
світати — розвиднятися, 
світити — блищати, зоріти, освіт¬ 

лювати. 

світитися — блищати, сяяти, 
світлина — фотокартка, 
світло-фіолетовий — ліловий, 
світогляд — ідеологія, концеп¬ 

ція. 
світорозуміння — ідеологія, 
свободолюбивий — вільний, 
своєрідний — окремий, особли¬ 

вий. 
Святе Писання — Біблія. 
Святе Письмо — Біблія, 
святий — благородний, 
святковий — небуденний, 
святотатствувати — блюзнити, 

богохульствувати. 
священний — благородний, 
священодійство — таїнство, 
себелюбство — егоїзм, 
сейф — каса, 
секрет — таємниця, 
сексуальність — еротика, 
селезень — качур, 
селити — оселяти, 
сенсаційний — надзвичайний, 
сервіз (посуду) — комплект, 
сердега — небога, неборак, 
сердечний — близький, 
сердешний — безталанний, бід¬ 

ний. 
сердити — обурювати, 
сердитий — лихий, 
серед — між. 
середина — осередок, 
сивий — білий, 
сидіння — сідало, 
сила — безліч, 
силак — богатир, 
сила-силенна — гибель, маса, 

море. 
силач — богатир, моцар. 
силіцій — кремній, 
силкуватися — намагатися, 
силомір — динамометр, 
силою — живосилом, 
силування — насильство, 
силует — обрис, 
сильний — дужий, здоровий, кре¬ 

мезний, міцний, могутній, можний, 
сильнішати — більшати. 



сильніше 974 скубти 

сильніше — більше, 
симпатичний — милий, 
симптом — ознака, 
синонім — еквівалент, 
синхронний — одночасний, 
сипатися — бігти, 
сирена — ревун, 
сирий — безпорадний, мокрий, 
сирота — безбатченко, 
ситуація — обставина, 
сієнська земля — сієна. 
сікатися — доскіпуватися, 
сільськогосподарський — аграр¬ 

ний. 
сімейний — домащній. 
сім’я — насіння, родина, 
сім’явипорскування — еякуляція, 
сіножать — косовиця, 
сінокіс — косовиця, 
сінокосіння — косовиця, 
сіпати — смикати, 
сірий — безбарвний, білий, 

блідий, мишастий, 
сірома — неборак, 
сітка — мережа, 
січа — битва, 
січка — різка, 
січовик — братчик, 
сіяти — світитися, 
скавучати — скавуліти, скиглити, 
скавчати — скавуліти, 
скажений — затятий, несамо¬ 

витий. 
скакати — брикати, 
скалка — більмо, 
скам’яніти — остовпіти, отетеріти, 
скандал — буча, тріск, 
скань — філігрань 
скарабей — гнойовик, жук. 
скарб — майно, 
скарбівня — казна, 
скарбниця — каса, 
скарга — жалоба, 
скаржитися — бідкатися, нити, 
скасовувати (скасувати) — ану¬ 

лювати. 
скасування виборів — касація, 
скелет — кістяк, 
скеміти — боліти1. 

скерований — обернений, 
скеровувати — наводити, направ¬ 

ляти, напрямляти. 
скиглити — завивати1, нити, ну¬ 

дити. 
скидати — здіймати, 
скидатися — нагадувати, 
скирта — ожеред, 
скімлити — боліти1, 
скін — смерть, 
скипати — мінитися, 
скіпетр — жезл, 
скіпка — тріска, 
склад — база. 
складати — бгати, накладати, 
складка — бганка, борозна, 

зморшка. 
складки — брижі, 
складний — зграбний, 
складник — інгредієнт, компо¬ 

нент. 
склепіння — арка, небосхил, 
скнара — жмикрут, 
скніти — боліти1, нидіти, 
сковувати — зціплювати, 
скоїти — наробити, 
скойка — мушля, 
сколочувати — баламутити, бов¬ 

тати. 
скорбота — журба, 
скорботний — скрутний, 
скоріш — більше, 
скоріше — більше, 
скоро — незабаром, 
скородити — боронити2, 
скороминущий — летучий, 
скоропис — курсив, 
скорочувати — зменшувати, 
скорочувати — звільняти, 
скорятися — коритися, 
скотина — бидло, 
скошений — косий, 
скошування — зріз, 
скошувати (очі) — косити2, 
скресати — креснути, 
скривлений — косий, 
скручувати — брати, зв’язувати, 

спутувати, 
скубти — патрати. 



скубтися 975 сороміцький 

скубтися — битися, 
скуйовдити — розкошлати, 
скуйовдити (волосся) — зім’яти, 
скупий — бідний, 
скупчення — концентрація, на¬ 

товп. 
скупчувати — збирати, 
слабий — безсилий, вутлий, кво¬ 

лий, недужий, 
слабість — недуга, неміч, 
слабкий — безпорадний, безси¬ 

лий, недужий, непевний, 
слабкість — неміч, 
слабнути — в’янути, нидіти, ох¬ 

лявати. 
слабо — ледве, 
слабосилий — безсилий, 
слабосильний — безсилий, 
слабувати — боліти3, нездужати, 
слабшати — меншати, мерхнути, 

нидіти. 
слава — краса, осанна, 
славетний — відомий, знамени¬ 

тий. 
славити — благословляти, 
славний — благословенний, 
славнозвісний — знаменитий, 
славолюбний — марнославний, 
слати — надсилати, стелити, 
сленг — арго. 
слідкувати — наглядати, назира¬ 

ти, опікати2. 
сліпак — ґедзь, жак, каганець, 
сліпаки — баньки, більмо, 
сліпи — баньки, більмо, 
сліпма — наосліп, 
сліпні — баньки, більмо, 
сліпувати — недобачати, 
сліпцем — наосліп, 
словникарство — лексикографія, 
слоган — гасло, 
слоїк — банка1, банька2, 
служба — офіс. 
служба безпеки — жандармерія, 
службовий — офіційний, 
слухатися — слухати, 
слушний — належний, 
смага — засмага, 
смажити — жарити. 

смалити — бити, 
смачний — ласий, 
смертельний — безтямний, 
смисл — глузд, значення, 
сміливий — мужній, рішучий, 
сміття — мотлох, непотріб, 
смішний — забавний, 
смоктати — ссати, 
смолоскип — факел, 
смуга — бинда. 
смужка — бинда. 
смута — заворушення, 
смутити — засмучувати, 
смуток — журба, ностальгія, сум. 
смух — бирка1, 
смушок — бирка1, смух, 
снага — наснага, 
снасть — знаряддя, 
снити — мріяти, 
сніжно-білий — білий, 
сновигати — блукати, бродити1, 

мерехтіти, никати, 
сновида — лунатик, 
сновидіння — сон. 
собакознавство — кінологія, 
соватися — вовтузитися, 
совість — сумління, 
совок — жаровня, 
сокирки — дельфіній, 
солдат — рядовий, 
солідарний — одностайний, 
солідний — імпозантний, 
солодкий — безхмарний, 
солодощі — ласощі, 
соляркове мастило — солярка, 
сомнамбул — лунатик, 
сомнамбула — лунатик, 
сонмище — сонм, 
сонний — млявий, 
сонячний — безхмарний, благо¬ 

словенний, 
сопілка — дудка, 
сопіти — сапати, 
сорґо — дурра. 
соратник — брат, сподвижник, 
сором — стид, 
соромітний — безсоромний, 
сороміцький — безсоромний, мас¬ 

ний, скабрезний. 



соромливий справедливий 

соромливий — ніяковий, 
сором’язливий — ніяковий, 
сорт — марка1, 
сосновий гай — сосна, 
сосновий ліс — сосна, 
сосняк — сосна, 
сотня — сотка, 
сохатий — лось, 
союз — альянс, 
спадати — звисати, 
спадень — захід1, 
спадкоємець — нащадок, 
спадщина — спадок, 
спалахнути — зашарітися. 
спалахувати — загорятися, міни¬ 

тися. 
спаленище — згарище, 
спання — сон. 
спантеличитися — зніяковіти, 
спантеличувати — ошелешувати. 
Спаситель — Бог. 
спаш — потрава, 
спекотний — жагучий, 
спектакль — вистава, 
сперечатися — опонувати, 
сперматозоїд — живчик, 
спершу — спочатку, 
спесивий — зарозумілий, 
специфічний — особливий, 
спеціаліст — знавець, 
спеціальний — вузький, окремий, 
спиняти — зупиняти, 
спиратися — налягати, опира¬ 

тися. 
списувати (у запас або зі складу 

екіпажу корабля) — звільняти, 
співбесіда — бесіда, 
співвітчизник — брат, земляк, 
співець — бард, 
співзвуччя — мелодія, 
співочий — вокальний, 
співучий — наспівний, 
співчуття — жаль1, 
спідлоб’я — спідлоба, 
спідниця — запаска, 
спілка — асоціація, компанія, 
спільний — загальний, один, 
спільник — братчик, однодумець, 

соратник, товариш. 

спір — суперечка, 
спіткати — зустрічати (зустріти), 
спішний — нагальний, негайний, 
спливати — минати, 
спломеніти — зашарітися. 
сплутувати (руки, ноги) — зв’я¬ 

зувати. 
сплюндрувати — занапащати 

(занапастити), 
сплячка — сон. 
сповитуха — баба1, 
сповіщати — благовістити, оголо¬ 

шувати, оповіщати. 
сповнювати — брати, наповню¬ 

вати, обіймати, облягати, опроміню¬ 
вати. 
спогад — спомин, 
споганіти — змарніти, 
споганювати — забруднювати, 
сподвижник — брат, 
сподіванка — надія, 
сподіватися — бити, 
споживок — їжа. 
спокій — згода, нерухомість, 
спокійний — затишний, незво¬ 

рушний, смирний, 
споконвіку — завжди, одвіку, 
споконвічно — одвіку, 
спокуса — зваба, знада, 
спокушати — баламутити, мани¬ 

ти, надити. 
сполум’яніти — зашарітися. 
сполучати — з’єднувати, 
спом’янути — згадувати (зга¬ 

дати). 
спонтанно — несамохіть, 
спонука — імпульс, мотив, 
спонукати — запалювати, 
споряджати — збирати, 
спосіб — засіб, 
спосібний — здібний, 
спотворитися — зіпсуватися, 
спотворювати — нівечити, 
спочатку — знов, одвіку, 
справа — діло. 
справджувати — здійснювати, 
справді — авжеж, атож, на¬ 

справді. 
справедливий — слушний. 



справжній 977 стогнати 

справжній — автентичний, нату¬ 
ральний, органічний, 
спрага — жага, смага, 
спраглий — жагучий, 
спрадавна — здавна, 
сприймати — брати, 
спритний — зграбний, моторний2, 

скорий. 
спритник — ловкач. 
спритняк — ділок, 
спричинити — наробити, 
спричиняти — завдавати, наро¬ 

джувати. 
спричинятися — залежати, 
спромога — змога, 
спроможний — здатний (здатен), 
спростовувати — заперечувати, 
спротив — опір, 
спрямований — обернений, 
спрямовувати — навертати, на¬ 

прямляти, обертати, 
спрямування — бік, напрям, 
спурхувати — злітати1, 
спуск — з’їзд, 
спускати — опускати, 
спускатися — звисати, злазити1, 
спустошувати — оголювати, 
спутувати — зв’язувати, 
срібний — білий, 
стабільний — незмінний, 
ставити — будувати, 
ставка — заробіток, 
ставний — стрункий, 
стадо — зграя. 
сталий — невпинний, незмінний, 

неодмінний, непорушний, 
стан — становище2, 
стандарт — модель, норма, 
стандартний — нормальний, 
станина — рама, 
становити — бути, 
становити собою — бути, 
стара — баба1. 
старатися — битися, намагатися. 
старець — дід. 
старий — вутлий. 
стариця — сага. 
старі — батьки. 
старовина — минувшина. 

старогрецький — давньогрецький, 
старожитність — старина, 
старообрядець — розкольник, 
старцювання — жебрацтво, 
старцювати — битися, жебрати, 
статечний — заможний, імпозан¬ 

тний, серйозний, солідний, 
стати бездушним — закам’яніти, 
стати безсердечним — закам’я¬ 

ніти. 
статура — будова, комплекція, 
стаціонар — лікарня, 
створіння — істота, 
створювати — будувати, наро¬ 

джувати. 
стебелина — билина1, било3, 
стебелиння — бадилля, 
стеблина — билина1, било3, 
стеблиння — бадилля, 
стебло — билина1, било3, 
стегно — клуб3. 
стежити — наглядати, назирати, 

опікати2. 
стежка — доріжка, 
стенокардія — жаба2, 
стерегти — оберігати, 
стерегтися — начуватися, 
стерилізований — безплідний, 
стерильний — безплідний, 
стерно — кермо, 
стертий — банальний, 
стиглий — доспілий, 
стидкий — безсоромний, 
стидкий — брудний, 
стикатися — боротися, 
стиль — жанр, манера, 
стимул — імпульс, 
стиранка — затірка, 
стишувати — заглушати, 
стіжок — копиця, 
стійкий — живучий, затятий, 

міцний, мужній, непорушний, непо¬ 
хитний, 

стіна — мур. 
стіс — бунт2, стопа3, 
сто — сотка, 
стовпець — колона, 
стогнати — йойкати. 
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стодола — клуня, 
столітник — алое, 
стопа — стіс, ступня, 
стопорити — зупиняти, 
сторіччя — століття, 
сторожа — варта, 
сторожкий — обережний, 
сторона — бік, країна, край, 
сторопіти — остовпіти, отетеріти, 
сторчака — дибки, 
стосуватися — охоплювати, 
стояки — бики, 
страва — їжа, наїдок, 
страдницький — болісний, 
стражденний — болісний, 
страмний — безсоромний, безсо¬ 

ромний. 
страхати — залякувати, 
страхатися — боятися, 
страхітливий — жахливий, мото¬ 

рошний. 
страхітний — моторошний, 
страховисько — монстр, 
страховище — страхіття, 
страхополох — баба1, боягуз, 
страхопуд — баба1, боягуз, опу¬ 

дало. 
страхопудливий — боязкий, 
страхопудний — боязкий, 
страшило — жупел, опудало, 
страшити — залякувати, 
страшитися — боятися, 
страшний — безтямний, 
стрибати — брикати, скакати, 
стривожений — занепокоєний, 
стриманий — затамований, незво¬ 

рушний, офіційний. 
стримувати — бороти, боротися, 

здержувати, обмежувати, отвережу- 
вати, охолоджувати. 
стріляний — бувалий. 
стріляти - - бити, бігати. 
стрімкий - — бурхливий. 
стрімчак - - круча. 
стрінути — - зустрічати (зустріти). 
стрічати — - бачити. 
стрічка — бинда, зав’язка. 
строк — термін1. 
строкатий — рябий. 

строкатість — калейдоскоп, 
струдель — завиванець, 
структура — будова, конструкція, 
струменіти — бігти, 
струміти — бігти, 
струмок — ручай, 
студити — охолоджувати, 
студінь — мороз, 
студія — ательє, 
стукати — бахкати, бити, бубоніти, 
стукатися — битися, 
стукіт — гуркіт, 
стукнути — бехнути, 
стуляти — з’єднувати, 
ступати — іти (йти), 
ступінь — крок, 
стурбований — занепокоєний, 
стусани — бебехи, 
стуснути — бехнути, 
стьожка — бинда. 
стягати — збирати, 
суверенний — незалежний, 
суворий — нещадний, 
сув’язь — зав’язь, 
сугак — сайгак, 
суддя — арбітр, 
судома — конвульсія, корч2, 
судорога — конвульсія, корч2, 

судома. 
султан — китиця, 
сум — журба, туга, 
сумління — совість, 
сумний — невтішний, 
сумнів — недовіра, 
сумнівний — непевний, 
сумувати — бідкатися, 
сум’яття — замішання, колот¬ 

неча. 
сунути — брести, 
сунутися — лізти, 
супер- — екстра, 
суперечити — заперечувати, 
суперечка — війна, непорозумін¬ 

ня, спір1. 
суперечність — незгода, непоро¬ 

зуміння. 
суперничати — сперечатися, 
супровід — акомпанемент, ес¬ 

корт, конвой. 
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супротивник — ворог, 
сурик — манія, 
сурогат — ерзац, 
сусік — засік, 
суспільний — соціальний, 
суспільство — народ, 
сутеніти — смеркати, 
сутичка — бій. 
сутність — єство, природа, 
суттєвий — неабиякий, 
суттєво — неабияк, 
суть — єство, лице, природа, 
сухий — безбарвний, 
сухий туман — марево, 
суходіл — берег, континент, 
сухожилля — жила, 
сухоцвіт — безсмертник, 
суцвіття — китиця, 
суцільний — загальний, неперер¬ 

вний, одностайний, 
сучасний — новий, 
сучасність — сьогодні, 
суша — берег, 
сфера — арена, середовище. 

та — але1, однак, 
табун — зграя, 
тавро — клеймо, 
таємний — скритний. 
таємниця — містика, секрет1, 
таємничий — загадковий, незбаг¬ 

ненний. 
таємно — інкогніто, нишком, 
таїна — таємниця, 
таїти — крити, 
тайник — куток, 
так — авжеж, ага2, адже1, атож, 

аякже, добре, нехай2, 
так що — аж2, 
таксомотор — таксі, 
так-сяк — абияк, 
тактовний — обхідливий, 
талан — доля1, 
талановитий — обдарований, 
талісман — амулет, оберіг. 

схаменутися — отямлюватися, 
(отямитися). 

схвалювати — благословляти, 
схвильований — занепокоєний, 
схема — модель, 
схизма — благочестя, єресь, 
схил — нахил, 
схильність — нахил, 
схиляти — нагинати, налаштову¬ 

вати, намовляти, обробляти, опус¬ 
кати. 

схилятися — благоговіти, 
схід — мітинг, 
сходи — руно2, 
схоласт — Гелертер, 
схоплювати — брати, з’єднувати, 

захоплювати, 
схороняти — берегти, 
сяйний — блискучий, 
сяк-так — абияк, 
сяючий — блискучий, 
сяяння — блиск, 
сяяти — блищати, загорятися, 

сіяти. 

т 
там — онде1, 
тамбурин — решето, 
тамувати — бороти, 
тамувати — затуляти, зупиняти, 
танути — зникати, 
тапчан — лежак, 
тарабанити — барабанити, 
тарарам — буча, 
тархун — естрагон, 
татарак — аїр. 
татариння — аїр. 
татарське зілля — аїр. 
тато — батько, 
тванистий — в’язкий, 
твань — багно, болото, жабу¬ 

риння. 
тварина — бидло, 
твердий — безапеляційний, без¬ 

заперечний, міцний,непохитний, 
твердіти — тужавіти. 
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твердо — навідріз, 
твердоголовий — безмозкий. 
Творець — Бог, будівник, митець. 
Творитель — Бог. 
творитися — робитися, 
творіння — єство, істота, 
творчий — будівний, будівничий, 
творчість — мистецтво, 
текти — бігти, котити, 
текучий — рідкий, 
телепень — йолоп, 
теліпатися — брести, 
теліпатися — іти (йти), 
тельбухи — бебехи, 
тема — матерія, 
темний — безпросвітний, 
темперамент — натура, норов, 
темрява — мла. 
темрявий — безпросвітний, 
тендер — конкурс, 
тендітний — крихкий, ніжний, 
тенета — лабети, 
теолог — богослов, 
теологія — богослов’я, 
тепер — наразі, нині, сьогодні, 
теперішній — сучасний, 
тепловий — термічний, 
теплуватий —літеплий, 
теревенити — базікати, варня¬ 

кати. 
теревені — балаканина, 
терен — область. 

* терзати — мучити, розтерзувати, 
територія — місцевість, 
терміновий — нагальний, не¬ 

відкладний, негайний, 
терпнути — зімлівати, 
терпуг — напилок, 
тертий — бувалий, 
тертися — бувати, 
тест — екзамен, 
тестамент — заповіт, 
тет-а-тет — наодинці, 
тетеріти — дубіти, 
течія — напрям, 
ти ба — бач. 
тимчасовий — дочасний, 
тинятися — блукати, блукати, 

бродити1, лазити, никати, слонятися. 

тип — образ1. 
типовий — звичайний, зразковий, 
тираж — наклад, 
тиранити — мучити, 
тирса — ковила, 
тиснути — жати2, натискати, 
тиснява — тиск, 
титул — звання, назва, 
титулований — знатний, 
тихенько — нишком, 
тихий — безголосий, безмовний, 

затишний. 
тихішати — нишкнути, 
тихцем — нишком, 
тиша — затишок, спокій, 
тікати — бігти, зникати, 
тільки б — аби. 
тінь — затінок, 
тіпати — бити, 
тіпатися — битися, 
тісний — близький, 
тітка — баба1, 
тічка — зграя, 
тішити — милувати, 
тліти — жевріти, 
тля — воша, 
товар — бидло. 
товариство — асоціація, бесіда, 

братство, компанія, спілка, 
товариш — брат, братчик, друг, 
товкмачити — бити, 
товкти — бити, 
товктися — битися, 
товкучка — базар, 
товстий — грубий, огрядний, опа¬ 

систий. 
товстосум — багач, 
товстун — опецьок, 
товчок — базар, 
товщ — жир1, 
тож — адже1, отож2, 
толочити — бити, 
томат — баклажан, 
тому — так3. 
тому що — адже2, бо1, оскільки, 
тонкий — ніжний, 
топ-модель — манекенниця, 
топтати — бити, 
торбохват — злодій. 
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торги — аукціон, 
тореро — тореадор, 
тороки — бахрома, 
торохкати — бахкати, 
торочки — бахрома, 
тороччя — бахрома, 
тотальний —загальний, 
тотожний — адекватний, однако¬ 

вий. 
точити — нагострювати, 
точитися — бігти, 
точка — місце, об’єкт, 
точний — акуратний, 
травина — билина1, 
традиція — звичай, обряд, 
трансплантація — імплантація, 
транспорт — машина, 
трапеза (у монастирі) — їжа. 
трапезувати — їсти, 
трапитися — нагодитися, 
траплялося — бувало, було, 
траплятися — бути, 
траурний — жалібний, 
трафарет — стандарт, 
трахкати — бахкати, 
треба — слід2, 
трек — спідвей, 
тремтіти — боятися, дрижати, 
трепетати — тремтіти, 
трест — монополія, 
третейський суддя — арбітр, 
тривалий — безпросвітний, ста¬ 

лий. 
тривіальний — банальний, 
тривкий — незламний, 
тривога — клопіт, 
тривожити — баламутити, бентежи¬ 

ти, зачіпати, мордувати, непокоїти, 
тримати — держати, 
триндикати — бренькати, 
тринькати — бренькати, 
трипер — гонорея, 
тріпатися — битися, 
тріпотати — битися, 
тріпотатися — битися, 
тріпотіти — битися, майоріти, 
тріскати — бити, їсти, лускати, 

молотити. 
тріскатися — лускати. 

трішки — крапля, 
тріщати — боліти1, 
трос — канат, 
тротуар — панель, 
трохи — крапля, крихта, 
трощити — молотити, нищити, 
труба — сурма, 
трудівник — робітник, 
труднощі — морока, 
труїти — отруювати, 
трунок — напій, 
труп — мрець, 
трусити — бити, обшукувати, 
труситися — боятися, дри¬ 

жати. 
трухлий — трухлявий, 
трухлявий — крихкий, 
трюкацький — ексцентричний, 
трясовина — болото, мочар, 
трясти — бити, сіпати, 
тубілець — абориген, 
тужливий — жалібний, 
тузатися — битися, 
туземець — абориген, 
тукати — бубоніти, 
тулити — бгати, 
тулитися — горнутися, 
туман — імла, 
туманити — замилювати, 
турбота — клопіт, 
турбота — око, сум. 
турбувати — колошкати, морочи¬ 

ти, муляти, непокоїти, 
турбуватися — бідкатися. 
тургун-(зілля) — естраґон. 
туркати — буркотати, 
туркотіти — буркотати, 
турчати — буркотати, 
тухнути — загасати, 
тьма — безліч, 
тьмяний — блідий, мутний, 
тьмяніти — блякнути, згасати, 

мерхнути, 
тьопати — їсти, 
тюк — бунт2, 
тюкати — бубоніти, 
тюхтіюватий — вайлуватий, 
тяганина — бюрократизм, 
тягар — клопіт. 
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тягати — носити, 
тягло — лямка. 
тягнути — баритися, зволікати, 
тягти — баритися, зволікати, 
тяжіння — нахил. 

убавляти — зменшувати 
убачатися — бачитися, 
убезпечувати — боронити1, 
уберігати — берегти, 
убивати — бити, 
убивства — кров. . 
убивчий — нищівний, 
убирати — одягати, 
убік — набік, 
убір — одяг. 
убогий — бідний, вутлий, злиден¬ 

ний, мізерний. 
убогість — жебрацтво, нестаток. 
убоТще (вбоТще) — убоїсько 

(вбоїсько). 
уболівати — боліти2, 
уважати — бачити, 
уважатися — здаватися2, 
увиватися — бігати, женихатися, 
увижатися — бачитися, здаватися2, 
увись — нагору, 
увінчувати — заквітчувати, 
увічливий — обхідливий, 
уводити — брати, запроваджу¬ 

вати. 
увсебіч — навсібіч, 
ув’язнювати — зачиняти, 
угавати — зникати, 
угамувати — заспокоювати (за¬ 

спокоїти). 
угатити — заїжджати (заїхати), 
уговтати — заспокоювати, 
угода — злагода, 
угомонити — заспокоювати (за¬ 

спокоїти), 
угорі — нагорі, 
угору — нагору, 
угробитися — загибати (заги¬ 

нути). 

тямущий — кмітливий, компетен¬ 
тний, спритний, 
тяти — краяти. 

У 
угруповання — напрям, суспіль¬ 

ство. 
удалечінь (вдалечінь) — удалеч 

(вдалеч). 
удалий — здібний, 
удалину (вдалину) — удалеч 

(вдалеч). 
удаль (вдаль) — удалеч (вдалеч), 
удар — атака, 
ударити — бехнути, 
ударяти — бити, битися, 
ударятися — битися, 
удатний — здібний, 
удача — звичка, 
у деяких випадках — іноді, 
удосконалення — раціоналізація, 
удосконалювати — обробляти, 
удруге — знов, 
уже — більше, 
уживати — застосовувати, 
узагалі — назагал. 
узаконений — легальний, 
узбережжя — берег, 
узбіччя — берег, 
узбочина — берег, узбіччя, 
узварець — узвар, 
уздріватися — бачитися, 
узлісся — узлісок, 
узуальний — звичайний, 
уїдливість — жовч, 
указ — акт, декрет, 
уквітчувати — заквітчувати, 
укіс — нахил, 
укладистий — місткий, 
уклонятися — кланятися, 
укорочувати — зменшувати, 
укривати — оповивати, 
укриватися — братися, 
укриття — захист. 



укріпитися 983 утворювати 

укріпитися — зміцніти, 
укріплення — барикада, 
улаштовувати — наймати, нала¬ 

годжувати. 
улесливий — облесливий, солод¬ 

кий. 
улещувати — мастити, 
уліво (вліво) —ліворуч, 
улюбленець — обранець, симпа¬ 

тія. 
уменшати (уменшувати) — 

зменшувати. 
умертвляти — забивати, 
уминати — молотити, 
умирати — конати, 
умисний — навмисний, 
умілець — майстер, митець, 
уміти — могти, 
умова — обставина, 
умовляти — агітувати, оброб¬ 

ляти. 
умоглядний — абстрактний, ака¬ 

демічний. 
умотивований — небезпідстав¬ 

ний. 
ум'ятина — заглибина, 
уникати — запобігати, обмина¬ 

ти, обходити, 
універсал — акт. 
унівець — нанівець, 
унікальний — неповторний, 
уніформа — однострій, 
упадати — бігати, 
упевняти — запевняти, 
упекти — запроваджувати (за¬ 

провадити). 
упереджений — суб’єктивний, 
упертий — затятий, настійливий, 
упир — вампір, 
упирати — бгати, 
упиратися — комизитися, 
упихати — бгати, 
уповзати — злазити1, 
уповноважений — емісар, 
уподібнення — асиміляція, 
уподібнювати — ідентифікувати, 

наближати. 
уподібнюватись — нагадувати, 
уподобання — смак. 

упорскування — ін’єкція, 
упоряджати — управляти1 

(вправляти). 
упоряджувати (впоряджува- 

ти) — упоряджати (впоряджати), 
упорядкований — затишний, 
упорядковувати — налагоджува¬ 

ти, налаштовувати. 
упорядковувати (впорядковува¬ 

ти) — упоряджати (впоряджати), 
управитель — економ, 
упроваджувати — запроваджу¬ 

вати. 
ураган — буревій, буря, 
уражати — кусати, 
уражувати — уражати1 (вра¬ 

жати). 
уразливий — недоторканий, 
ураховувати — зважати, 
урвище — круча, 
уривчастість — нерівність, 
урівноважений — незворушний, 
урізнобіч — навсібіч, 
урізувати — зменшувати, 
уроджений — безумовний, 
урок — наука, 
урочистий — небуденний, 
урядовий — офіційний, 
усвідомлювати — бачити, розу¬ 

міти. 
усесвіт (всесвіт) — космос, 
усіватися — братися, 
ускач — навскач, 
ускладнювати — обтяжувати, 
услід — назирці, 
усліпу — навмання, 
успіх — здобуток, 
успішний — благополучний, 
усталений — незмінний, 
установлювати — налагоджу¬ 

вати. 
устатковувати — обладнувати, 
устелятися — братися, 
устрій — лад, механізм, 
усувати (з посади) — звільняти, 
усупереч — навпаки, 
утамовувати — заглушати, 
утвердитися — зміцніти, 
утворювати — творити. 



утелющитися 984 фонотека 

утелющитися — забиратися (за¬ 
братися). 
утеребитися — забиратися (за¬ 

братися). 
утертий — банальний, 
утискати — бгати, 
утиски — нагінка. 
утискувати — бгати, 
утихомирювати — заспокоювати, 
утікати — бігти, зникати, 
утілювати — здійснювати, 
утім — зрештою, однак, 
утіха — забава, задоволення, 
утішати — забавляти, 
утішити — заспокоювати (заспо¬ 

коїти). 
утопічний — нездійсненний, 
утопія — міф. 
утрата — збитки. 

утриманець — рот. 
утримуватися — обминати, 
утроба — нутрощі, 
ухвалювати — рішати, 
ухил — нахил. 
уцідити — заїжджати (заїхати), 
учвал — навскач, 
учений — бувалий, 
учити — навчати, 
учіплюватися — братися, 
учта — бенкет, 
ушнуровувати — зв’язувати, 
ущент — дотла, дощенту, 
ущерть — дощенту, 
ущипливий — їдкий, 
уявляти — малювати, 
уявлятися — видітися. 
уявний — ідеальний, 
уярмлювати — закабаляти. 

фактор (у процесах) — інгредієнт, 
фальш — облуда, 
фамільярний — вільний, розв’яз¬ 

ний. 
фанера — дикт. 
фантазія — байка1, ілюзія, міф. 
фантазувати — імпровізувати, 
фантасмагорія — фантазія, 
фантастичний — нездійснен¬ 

ний. 
фантина — фанта1, 
фантом — мана, мара, 
фарба — барвник, фабра. 
фармацевтика — фармація, 
фасон — крій, манера, 
фат — жевжик, 
фатальний — згубний, 
фата-моргана — марево, міраж, 
фахівець — спеціаліст, 
фашизм — гітлеризм. 
фез — феска, 
фекалії — екскременти, 
феноменальний — надзвичай¬ 

ний. 
феодаторій — васал. 

ферментувати — бродити2, 
ферт — жевжик, 
фертик — жевжик, 
фес — феска, 
феса — феска, 
фіґляр — блазень, 
фігура — будова, образ1, 
фіглярство — балаган, 
фіксувати — нотувати, реєстру¬ 

вати. 
філателізм — філателія, 
філей — філе1, 
філігрань— скань, 
фільварок — економія, 
фінальний — завершальний, ос¬ 

танній. 
фіорд — затока, 
фірма — компанія, 
флегматизм — флегма, 
фліртувати — женихатися, 
фляжка — фляга, 
флячки — фляки. 
фольклор — епос, 
фонд — запас, 
фонотека — дискотека. 



фонтанувати химерний 

фонтанувати — бити, битися, 
форвард — нападник, 
формаліст — буквоїд, 
формальний — зовнішній, офіцій¬ 

ний. 
форпост — аванпост, 
фортеця — замок, твердиня, 
форум — з’їзд, конференція, 
фотель — крісло. 

хазяйка — баба1, 
хазяйнувати — розпоряджатися, 
хай — бодай, нехай1, нехай2, 
хай буде так — згода, 
хакати — хекати, 
халабуда — будка, курінь, 
халамидник — бешкетник, 
халатний — недбалий, 
халтура — брак2, 
халупина — халупа, 
халупчина — халупа, 
хам — ґевал. 
хамовитий — безпардонний, 

брутальний, 
хамса — анчоус, 
хамський — безпардонний, на¬ 

хабний. 
хаос — безладдя, еклектика, 
хаотичність — еклектика, 
хапати — хватати1, 
хапатися — братися, квапитися, 
характер — вдача, лице, натура, 

норов. 
характеризувати — атестувати, 

оцінювати. 
характерний — звичайний, особ¬ 

ливий. 
характерник — мольфар. 
харпачина — харпак, 
хартія — заява, 
харциза — харциз, 
харцизник — харциз, 
харцизяка — харциз, 
харч — наїдок, 
харчі — страва, харч. 

фотографія — фотокартка, 
фотокартка — копія, 
франкознавство — франкіана. 
фронт — лоб. 
фундамент — база, основа, 
фундатор — батько, 
фундувати — засновувати1, 
фурман — кучер1. 

X 
харчування — харч, 
харчуватися — живитися, 
хащі — нетрі, 
хвалько — задавака, 
хватати — хапати, 
хватком — хватано, 
хвацький — бравий, завзятий, 
хвилина — хвиля2, 
хвилька — мить, момент, 
хвилювати — баламутити, бенте¬ 

жити, бунтувати, журити, збуджу¬ 
вати, зворушувати, мордувати, мо¬ 
рочити, непокоїти. 
хвилюватися — бідкатися, заго¬ 

рятися. 
хвицати — брикати, 
хвицатися — брикати, 
хворіти — боліти3, нездужати, 
хвороба — неміч, 
хворобливий — болісний, кво¬ 

лий. 
хворовитий — болісний, 
хвостата зірка — комета, 
хвощі — хвощ, 
хекати — хакати, 
хиба — недолік, 
хибати — хилитати, 
хизуватися — кокетувати, 
хилитати — хибати, 
хилити — бахкати, нагинати, на¬ 

хиляти. 
хильнувши — напідпитку, 
хиляти — бахкати, хибати, хили¬ 

тати. 
химерний — екстравагантний. 



химерник 986 художник 

химерник — оригінал, 
хиренний — кволий, 
хирий — кволий, хиренний, 
хиріти — занепадати, 
хирлявий — кволий, хиренний, 
хирний — хиренний, 
хирявий — кволий, хиренний, 
хисткий — хиренний, 
хисть — хист, 
хитавиця — качка2, 
хитати — хибати, хилитати, 
хитатися — вагатися, хибати, 
хитрий — єхидний, 
хитрувати — виляти, хитрити, 
хіба — невже, так2, 
хіть — бажання, жага, 
хлептати — хлебтати, 
хлистати — бахкати, 
хлопець — молодик, 
хльоскати — ляскати,хляскати, 
хльостати — стьобати2, хльос¬ 

кати. 
хлюпати — бити, битися, хля¬ 

пати. 
хлюпатися — бити, битися, 
хлюскати — хлюпати, 
хлюща — хлющ, 
хляпати — хльоскати, хляскати, 
хляскати — хльоскати, 
хмара — безліч, 
хмарніти — нахмарювати. 
хмелити — збуджувати, 
хмиз — ломаччя, хворост, 
ховати — затуляти, маскувати, 
ховатися — мовчати, 
ходок — ходак, 
холод — мороз, 
холодець — драглі, 
холоднеча — мороз, 
холодний — байдужий, зимний, 
холоднокровний — незворуш¬ 

ний. 
холостяк — бурлака, 
хоробливий — болісний, 
хоро брий — відчайдушний, 

сміливий. 
хороми — будинок, 
хоромина — будинок, 
хороший — близький. 

хороший — милий. 
хотілося б — бажано. 
хотіння — бажання. 
хотіти — бажати, жадати, мріяти. 
хоч — бодай. 
хоч би — аби, бодай. 
хоч де — абиде, будь-де. 
хоч коли — абиколи, будь-коли. 
хоч куди — абикуди, будь-куди. 
хоч хто — абихто, будь-хто. 
хоч чий — будь-чий. 
хоч що — абищо, будь-що. 
хоч який — абиякий, будь-який. 
хоча б — аби. 
хоч-не-хоч — мимоволі, хіть. 
храм — божниця, церква. 
храмина — храм. 
храпа — храп1. 
храповик — храп3. 
хребтина — хребет. 
хрестом — навхрест. 
хрестоподібно — навхрест. 
хресть — жир2. 
хрипіння — храп2. 
христолюбивий — богобоязливий. 
хропіння — храп2. 
хрусткий — крихкий. 
хрущ — жук. 
хтивий — масний. 
хтивість — еротика. 
хтіти — бажати. 
хто завгодно — будь-хто. 
хто хочеш — будь-хто. 
хто-будь — абихто. 
хтозна — бозна. 
хтозна-де — бозна-де. 
хтозна-звідки — бозна-звідки. 
хтозна-коли — бозна-коли. 
хтозна-хто — бозна-хто. 
хтозна-чий — бозна-чий. 
хтозна-що — бозна-що. 
хто-небудь — бозна-хто. 
хтось — бозна-хто. 
хуга — завія, заметіль. 
хуговій — хуга. 
худнути — жовкнути. 
худоба — бидло. 
худобина — бидло. 
художник — маляр. 



художність 987 чарувати 

художність — естетика, 
художня література — літера¬ 

тура. 
худорлявий — сухорлявий, 
хуліган — бешкетник. 

цап — козел, 
цар — государ. 
Цар (Отець, Владика) Небес¬ 

ний — Бог. 
царина — арена. 
Цариця Небесна — Богоро¬ 

диця. 
цвіт — квіт, 
цвітіння — розквіт, 
це значить — тобто, 
цебеніти — бігти, 
центр — мозок, осередок, 
центральний — наріжний, 
церемонитися — маніритися, 
церемоніал — ритуал, 
церемонія — обряд, ритуал, 
церква — божниця, 
цибеніти — бігти, цебеніти, 
цибук — цибок. 
цибух — цибук1. 
циганити — жебрати, 
цидулка — цидула, 
цикадка — цикада, 
цинічний — безсоромний. 

чабрик — чабер, 
чавун — баняк, казан, 
чагар — чагарник, 
чагарі — чагарник, 
чагарник — зарості, 
чагарники — чагарник, 
чад (міцний запах) — запах, 
чаклунка — відьма, 
чаклунство — магія, 
чалапати — брести, бродити1. 

хуліганство — бешкет, 
хурман — кучер1, 
хуртовина — заметіль, 
хустка — носовик. 

Ц 
цікавість — інтерес, 
цілина — новина, цілик, 
цілковитий — абсолютний, незво¬ 

рушний. 
цілком — наскрізь, 
ціль — мета, 
цінний — безцінний, 
ціпеніти — зімлівати, 
ціпок — костур, 
цісар — цесар. 
цнотливий — безгрішний1, незай¬ 

маний. 
цупкий — жорсткий, 
цуратися — зневажати, 
цуратися — обходити, 
цуратися — сахатися, 
цюкати — бубоніти, 
цюрити — бігти, 
цявкати — брехати, 
цямриння — жолоб, 
цятка — іскра. 
цяцька — забава, іграшка, лялька, 
цяця — іграшка. 

Ч 
чара — кубок, 
чари — магія, 
чародій — мольфар. 
чарувати — зачаровувати, 
час від часу — іноді, 
часом — бувало, було, іноді, 
частковий — однобічний, парці¬ 

альний. 
частково — несповна, 
частувати — бити. 



чахнути 988 чудним 

чахнути — блякнути, охлявати, 
чашовина — чашина, 
чвакати — жвакати. 
чвал — кар’єр2, 
чвалати — брести, 
чвалом — навскач, 
чванливий — бундючний, заро¬ 

зумілий. 
чванливість — гонор, 
чванько — задавака, 
чвари — незгода, розбрат1, 
чебрик — чебрець, 
чебчик — чебрець, 
чекати — ждати, 
чемерка — жупан, 
чемний — обхідливий- 
чемодан — валіза, 
чепурний — акуратний, акурат¬ 

ний, охайний, ошатний, 
червець — червень1, 
червінь — червень2, 
червонити — кривавити, 
червоніти — жевріти, паленіти, 

розжеврюватися, спалахувати, 
червонокрівці — еритроцит, 
червонуватий — мідний, 
червотока — червоточина, 
черв’як — хробак, червоточина, 
черговий — наступний, новий, 
черево — живіт, 
череда — зграя, 
через — ради, 
через те що — бо1, 
черемшина — черемуха (че¬ 

ремха). 
черепашка — мушля, 
чернець — брат, 
чернь — народ, 
чернюк — чернь, 
черпак — ківш, 
чесати — бити. 
честолюбний — марнославний, 
чи ти ба — бач. 
чи що — абощо, 
чи що інше — абощо, 
чи щось подібне — абощо, 
чий завгодно — будь-чий. 
чий хочеш — будь-чий. 
чий-будь — будь-чий. 

чийсь — бозна-чий. 
чималий — буйний, значний, не¬ 

абиякий. 
чимало — багато, неабияк, 
чимраз — чимдалі, 
чимчикувати — іти (йти), 
чин — засіб, 
чин — звання, 
чингал — кинджал, 
чинити — коїти, 
чинитися — бути, 
чинник — агент2, інгредієнт, 
чиновник — бюрократ, 
чиновництво — бюрократизм, 
чирва — черва, 
численний — незліченний, 
число — номер, 
чистець лісовий — жабник, 
чистий — акуратний, безгріш¬ 

ний1, безхмарний, недоторканий, 
незайманий, первозданний, свіжий, 
чистописання — каліграфія, 
чистоплюй — білоручка, 
чистосердечний — відвертий, 
чільний — головний, 
чіпкий — беручкий, в’язкий, 
чіплятися — в’язнути, 
чіткий — розбірливий, 
чітко — напевне, 
чкурнути — дременути, 
чманіти — запаморочувати, 
чоло — лоб. 
чорна неміч — епілепсія, 
чорнити — обмовляти, осоромлю¬ 

вати. 
чорні дні — лихоліття, 
чорноволосий — брюнет, 
чорноголовий — брюнет, 
чорногуз — бусол, лелека, 
чорночубий — брюнет, 
чорнявий — брюнет, 
чорт — антихрист, біс1, дідько, 

сатана. 
чортяка — антихрист, біс1, 
чубитися — битися, 
чубук — цибук1, цибух2. 
чудернацький — екстравагант¬ 

ний. 
чудний — екстравагантний. 
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чудовий — божественний, ідеаль¬ 
ний, надзвичайний, 
чудовисько — монстр, 
чужинець — заброда, іноземець, 
чужоземець — іноземець, 
чужоземний — закордонний, 
чулий — чуйний. 

шаблон — стандарт, 
шайка — зграя, банда, 
шал — нестяма. 
шалений — бурхливий, навіже- 

ний, несамовитий. 
шаленство — божевілля, злість, 

нестяма. 
шальвія — шавлія, 
шаля — шалька, 
шаноба — шана, 
шановний — гідний, 
шанс — нагода, оказія, 
шанувати — берегти, благоговіти, 
шарахатися — сахатися, 
шарварок — базар, 
шаркати — хакати, 
шарпатися — битися, борсатися, 
шаруватість — стратифікація, 
шастати — никати, 
шатро — баня2, намет, 
шахрай — дурисвіт, злодій, 
шахрайство — авантюра, афера, 

обман. 
шахраювати — обдурювати, 
шваркотати — шварготіти, 
шваркотіти — шварготіти, 
швендятися — швендяти, 
швидкий — моторний2, скорий, 
швидкісний — бурхливий, 
швидко — невдовзі, незабаром, 
швидкоплинний — летучий, 
швидше — більше, мерщій, 
шворка — мотузка, 
шебернути — шеберхнути. 
шелестіти — жебоніти, 
шелихвіст — жевжик, 
шельма — бестія. 

чумарка — жупан, 
чуприна — оселедець, 
чути — слухати, чувати1, 
чутливий — м’який, чуйний, 
чуття — інтуїція, 
чухатися — зволікати. 

шелюг — шелюга, шеляг, 
шелюги — шелюга, 
шелюжина — шелюга, 
шелюжиння — шелюга, 
шемріти — шемрати, 
шептун — знахар, навушник1, 
шептуха — баба1, 
шеренга — лава2, ряд. 
шерех — шелех, 
шерсть — смух, 
шерхнути — мерзнути, 
шеф — бос. 
шиба — шибка, 
шибати — бити, 
шибеник — бешкетник, забіяка, 
шизофреник — божевільний, 
шик — блиск, 
шикарний — блискучий, 
шилохвіст — шелихвіст, 
шилохвість — шелихвіст, 
шина — балон, 
шинелина — шинель, 
шинк — шинок, 
шип — голка, 
ширити — носити, 
широкий — вільний, розлогий, 
широчінь — обшир, роздолля, 

розмах. 
шишак — балабуха. 
шкандибати — дибати, куль¬ 

гати. 
шкарубкий — жорсткий, 
шквал — буревій, буря, 
шкварити — бити, 
шкідливий — негативний, 
шкіц — ескіз, етюд, 
шкода — жаль2. 
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шкодити — заважати, 
шкодувати — берегти, жаліти, 
школа — напрям, 
шкрябати — дряпати, 
шкурний — корисливий, 
шкутильгати — кульгати, 
шлак — жужелиця, 
шланг — кишка, 
шлямбур — дюбель, 
шлях — путь. 
шляхетний — благородний, знатний, 
шляхетський — благородний, 
шмагати — стьобати2, 
шмаровило — шмаровидло, 
шматок — клапоть, 
шмаття — бебехи, білизна1, 
шматувати — розривати*, 
шнур — мотузка, 
шокувати — обурювати, ошеле¬ 

шувати. 
шорсткий — кострубатий, 
шосте чуття — інтуїція, 
шпарити — бити, 
шпарити — жарити. 

щадити — милувати, 
щасливий — безхмарний, благо¬ 

словенний, блаженний, золотий, 
щасний — благополучний, 
щастя — благодать, 
щебрушка — чабер, 
щедрий — багатий, рясний, 
щезати — загибати, зникати, роз¬ 

ходитися. 
щезник — лісовик, 
щеміти — боліти1, нити, 
щербина — зазубень. 
щир — щириця. 

шпаркий — запальний, моторний2, 
шпигати — колоти, 
шпигун — агент1, вухо, емісар, 
шпиль (у гори) — маківка, 
шпилька — голка, 
шпиталь — госпіталь, 
шпурити — жбурляти, 
шпурляти — жбурляти, 
шпурнути — запускати*, 
шрам — рубець, 
штамп — клеймо, марка*, 
штат — апарат, 
штик — багнет, 
шторм — буря, 
штрикати — колоти, 
штука — екземпляр, ескапада, 
штукатурити (глиною) — вальку¬ 

вати. 
штукатурка — тиньк. 
штурм — атака, 
шугати (стрімко) — злітати*, 
шукач — мисливець, 
шуміти — буяти, 
шумувати — буяти. 

щирий — близький, 
щілина — отвір, тріщина, 
що завгодно — будь-що. 
що хочеш — будь-що. 
щоб — аби, бодай, нехай*, 
що-будь — абищо, 
щоденність — будень, 
щодення — будень, 
що-небудь — абищо, 
щось із — біля, 
щулити — мружити, 
щур — пацюк. 
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Ю 
юга — мжичка, мряка, 
юда — єврей, 
юдей — єврей, 
юдофобство — антисемітизм, 
юнак — молодик, 
юнацтво — молодь, 
юнацький — молодечий. 

Я 
яв — ява1. 
явитися — з’являтися (з’явитися). 
явленний — явлений. 
являти собою — бути. 
явний — безумовний, наочний. 
явно — навіч. 
ядро — мозок, осередок. 
ядучий — їдкий. 
язик — било1. 
як ось — аж1. 
який завгодно — будь-який, 
який хочеш — будь-який, 
який-небудь — котрий, 
якийсь — один. 
як-небудь — аби-то, абияк, 

будь-як. 
якось — абияк, 
якось-то — абияк, 
якраз — саме2. 

юний — молодий, 
юнь — молодь. 
юрба — банда, ватага, зграя, 

натовп. 
юрбище — юрба, 
юрма — натовп, юрба, 
юшка — кров. 

якраз! — ага2. 
якщо — раз3. 
яма — баюра, западина. 
янгол — ангел. 
яничар — манкурт. 
янтар — бурштин. 
ярижка — ярига. 
ярий — буйний, бурхливий. 
яритися — бриніти. 
ярість — злість. 
ярка — бирка1. 
ярлик — марка1. 
ярмо — кормига, неволя. 
яскравий — мальовничий. 
ясний — безхмарний. 
ятел — дятел. 
ятіл — дятел. 
ятір — жак. 
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